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R O Z D Z I A Ł  W S T Ę P N Y

§ 1. AKTUALNE TENDENCJE 

WE WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII BOGA

Może wydawać się rzeczą wprost paradoksalną, że człowiek XX 

wieku - zdobywca kosmosu i twórca mózgów elektronowych - nie może 

ostatecznie uporać się z problemami, które pojawiły się u począt

ków kultury ludzkiej i nieustannie powracają jako przedmiot ref

leksji teoretycznej, e przede wszystkim jako proolem życiowy.Naj

ważniejszy z nich, którego rozwiązanie wyznacza perspektywy i 

sens ludzkiego życia - to zagadnienie Boga: czy istnieje realnie, 

czy jest jedynie wytworem ludzkich pragnień? Jakie są ostateczne 

źródła idei i afirmacji Boga? Czy i w jaki sposób może być przez 

człowieka poznany?

Mówiąc o problematyce Boga dotykamy rozległych obszarów filo

zofii, teologii, a przede wszystkim niezgłębionych terenów sensu 

konkretnej ludźkiej egzystencji. Ten ostatni jest niewątpliwie naj

ważniejszy. Tam realizuje się życiowy, realny, osobowy kontakt,któ

ry w-relacji człowiek-Bóg ostatecznie jedynie się liczy.Filozofo- 

wie i teologowie, którzy tym zagadnieniem zajmują się raczej od 

strony teoretycznej, czynią to z troski, by człowiekowi w tej naj

ważniejszej dziedzinie pomóc, by ułatwić poszukiwania ze swej na

tury niezmiernie trudne.

Problem ostatecznych podstaw afirnecji Boga stanowi punkt, w 

którym spotykają się zainteresowania filozofów i teologów. Tutaj 

koncentruje się ich wśpólny wysiłek, by sprawę rozwiązać jak naj- 

poprawniej, a poznaną prawdę przekazać w sposób najbardziej czy

telny. Teologia, niezależnie od tego jak się ją rozumie, czy jako 

doktrynę o Bogu, czy wiedzę o człowieku zdążającym do Boga,w pier-



wszym rzędzie musi podjąć i rozwiązać ten problem. Nie znacz; to,

że wiara nie przewyższa poznania naturalnego i że teologia nie ma

własnych, doskonalszyoh źródeł wiedzy o Bogu, które przekraczają

to wszystko, co może powiedzieć rozum człowieka. Chodzi jednak o

ukazanie racjonalnych, naturalnych podstaw wiary, bez których by-
<i

łaby czymś narzuconym człowiekowi czysto zewnętrznie .

Przed współczesną teologią zagadnienie istnienia Boga staje 

jako problem najważniejszy i najpilniejszy. Zdają sobie zresztą do

brze sprawę z tego niektórzy teologowie. Rahner, zapytany o to, 

jaki problem teologiczny powinien być dziś podjęty w pierwszej ko

lejności, by Kościół mógł skutecznie pełnić swoją misję w warun

kach współczesnej cywilizacji i wobec ludzi o współczesnej kultu

rze, odpowiedział', iż "zagadnieniem najważniejszym w ogóle, a tym 

bardziej dzisiaj jest pytanie o Boga. Pytanie o to, w jaki sposób 

w sytuacji panującej technokracji, rozciągającego się na cały świat 

ateizmu, uświadomić człowiekowi, że żyje on wychodząc od owego 

"skąd" i zmierza ku owemu "dokąd", które nazywamy Bogiem; że takie 

właśnie odniesienie jest mu dane niezależnie od tego, czy c&owiek 

uświadamia je sobie czy nie, czy się go wypiera czy je przyjmu

je "2 .

Obecnie nie jest to łatwe zadanie, nawet w płaszczyźnie roz

ważań czysto teoretycznych,. Złożyło się na to wiele przyczyn. Wy

mienimy niektóre z nich:

1. Charakter współczesnej filozofii

Prawie cała filozofia współczesna ze swymi najbardziej repre

zentatywnymi kierunkami, które ukształtowały i  nadal kształtują in

telektualny klimat naszych czasów: marksizmem, egzystencjalizmem, 

fenomerologią, filozofią analityczną, strukturalizmem powstała w 

wyniku przyjęcia takich metod i narzędzi poznawczych, że na mocy

Jost niezmienną nauką Kościoła, że .-nera ma w podstawach charakter rozumny
i to powinien on być uwidoczniony. Fidoizm, a więc pogląd, że istnienia Bo- 
g.» człowiek nie moie poznać inaczej jBk tylko przez wiarę, nigdy nie został 
przoz Kościół uznany za słuszny. Por. na ten temat H. Bouillard, Ludzkie 
doświadczenie a punkt wyjścia teologii fundamentalnej, w:"Concilium, Mię
dzynarodowy Przegląd Teologiczny*. Wybór artykułów 1-10 /1 9 & 5 /6 /, Poznań - 
Warszawa 1968, s. 441-448.

^Rozmowa z K. Rahnerem, "Wieź" 13 /1970 / nr 11, s. 45.
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swojej natury ograniczona jest albo do świata materialnego,albo do 

podmiotowej myśli. Konsekwentnie nie może pokonać tej podwójiej im

manencji^. Znajduje to zdecydowany wyraz w problematyce poznania 

Boga. Problem Boga w filozofiach tego rodzaju albo się nie pojawia, 

czyli filozofia jest ateistyczna, a jeśli się pojawia,to dochodzi 

jakby z zewnątrz i wówczas afirmacja i negacja Boga dokonuje się w 

oparoiu o źródła pozaracjonalne. Afirmacja wynika albo z samej wia

ry /fideizm ^ albo jest wynikiem jakiegoś typu poznania bezpośred

niego, intuicyjnego /immanentyzm, irracjonalizm/. Negacja nato

miast dokonuje się w oparciu o względy praktyczne /marksizm/ bądź 

ma charakter raczej postulatywny /egzystencjalizm S a r tr e ^ /^ .

2. Uprzedzenie do rozwiązań racjonalnych

U wielu ludzi współczesnych, nawet myślicieli chrześcijań

skich, obserwuje się uprzedzenie w stosunku do rozwiązań racjonal

nych, a zwłaszcza do idei Boga, która miałaby być wynikiem jakie

goś poznania dyskursywnego, pośredniego. Prawdy o Bogu przekazywa

ne przez filozofię klasyczną "denerwują" swą niflłEruEzalnością,pros

totą sformułowań przy jednoczesnym maksymalizmie poznawczym; są 

dla wielu nieczytelne i  nieprzekonujące. Oskarża się je o werba- 

lizm i schematyzm^.

^Trzeba tu przypomnieć, te filozęfia współczesna jest dziedzictwem myśli De- 
scartesa, Konta, Hume a i Comte a. Dwaj pierwsi skierowali refleksję filo
zoficzni na tory immanentyznu poznawczego, Humę i Comte natomiast przyczy
nili się do zamknięcia dociekań filozoficznych w ramach świata dostępnego 
wyłącznie dzięki bezpośredniej empirii.

ł 0 sytuacji wo współczesnej filozofii Boga pisze się bardzo wiele.Ograniczę 
się do wskazania niektórych tylko pozycji: J . Collins, God in liodern Philo- 
sophy, Chicago 195^; B. Wicker, God and Modern Philosophy, Darton 1964; 
Wiele uwog wprost i pośrednio irożn<i cz^rpai z prac zbiorowych poświęconych 
problematyce poznawalności Bona: De la connaissance de Dieu, Faris 1958; 
L iiidctonce de Dieu, Tournai-Peris 1963^; Do Deo in philosophia S . Thomae 
et in hodiema philosophia /Acta \TJ Confrr^ssus Thomi§tici Interna tionalis/, 
Rorcae, t. I  1965, t. II  1966; Proces <3e 1 objectivite de Dieu, Paris 1969. 
Zob. także moje artykuły: Dialog o Bogu ze współczesnością, "Znak" 6 /19óV, 
8. '704-721; Uwagi o sytuacji we współczesnej teologii naturalnej, "Roczni
ki Filozoficzne KUL" 14 /19&6 / z. 1 , s. 105-114; Czy bezdroża filozofii Bo
ga?, v:: .V nurcie zagadnień posoborowych, Warszawa 1967, s. 57-86;Problema
tyka Bcga w filozofii współctesnej. "Zeszyty Uaukone KUL" 12 /1969 / nr 1, 
s. 17-30.

^? 9r na ten temat! P. Colię, Le thóis-e actuel et les preuves classiques <Js
1 exittence de Dieu, w: L Exister.ce de D ieu ,,s . 135-145; D. Dubarle ,1'onsee 
scientificue et preuvos traditionnelles ie 1 existor,ce de Dieu, w: De la 
connaissańco de Dieu,Paris 1^58, s. 35-112; D. de Fetter, ^e ceractere me- 
taphysique de le preuve de 1 existecce de Dieu et la pensoe c on temp ora ine ,
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Anńyracjonalistyczne akcenty we współczesnej myśli filozofi

cznej są wielostronnie uwarunkowane. Do pewnego stopnia są reak

cją na racjonalizm czysto analityczny, wyrzekający się jakichkol

wiek czynników intuicyjnych, a więc na filozofię rzeczywiście u- 

v,ięsioną w formułach i schematach, będącą raczej abstrakcyjną lo

giką pojęć niż wiedzą o konkretnej rzeczywistości. Trudno tu tak

że nie wspomnieć o tendencjach scjentystycznych, w ogóle nie po

dejmujących zagadnień ściśle metafizycznych lub usuwających ja z 

terenu rzetelnej wiedzy. Bezkrytyczny dogmatyzm filozofii schema- 

tyzującej rzeczywistość, zamkniętej dla jakiejkolwiek rewizji swo

ich poglądów oraz skrajnie empirystyczna teoria nauki przyczyniły 

się do wytworzenia u wielu współczesnych przekonania, że nie może 

istnieć wiedza filozoficzna, która by równocześnie zaspakajała po

trzebę najgłębszego rozumienia świata oraz spełniała wymagania na

ukowej ścisłości i rzeczowości.

Głębokie uprzedzenie w stosunku do tzw. dowodów na istnienie 

Boga często powodowane jest tym, że traktuje się je jako całości 

zamknięte, oderwane od wizji filozoficznej, w której wyrosły, a 

także od uwarunkowań osobowo-indywidualnych, przede wszystkim od 

naturalnej, spontanicznej afirmacji Boga, która jest "przed dowo

dami". Potoczne, scjentystyczne lub schematyczne traktowanie za

wartych w nich pojęć i  zasad musiało doprowadzić do deformacji 

i wywołać, często słuszny, protest przeciw nim. Pociąga to za sobą 

najczyściej niechęć w stosunku do wszelkich rozważań racjonalnych 

w tej dziadzinie, przeciw całej koncepcji filozofii, która afirma- 

cję Boga uważa za ostateczną konsekwencję afirmacji bytu^.

W! L'Existence de Dieu, s. ”167-178! Dieu aujourd'hui. Semaine des Intallec- 
tue]s cafcholiąueo 1965, Paris 1965! B. Eejze, W poszukiwaniu współczesnego 
systemu filozofii Boga, w: W nurcia zagadnień posoborowych, Warszawa, t. I 
1967, s. 41-57 oraz tenże, Wśród głównych zagadnień filozofii Boga, iv: O 
Bogu i o człowieku, I I ,  Warszawa 1969, s. 11-78.

negatywne stanowisko wielu współczesnych wobec rozwiązań tradycyjnych powo
duje róiną reakcją wśród przedstawicieli filozofii klasycznej: 1 /  albo po
głębia się zasadniczą wizję i miejsce problematyki Boga w filozofii bytut 
por. np. F. Wilczek, Ontologiczne postawy dowodówns istnienie Boga według 
Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota, Warszawa 19571 J .H . Nicolas, Dieu connu 
come incounu, Paris 1966; li.A. Krąpieo, llntafizyka i problem Boga, w: Stu- 
die z filozofii Boga,pod red. bpa B. Bejze, Warszawa 1968, s. 347-379, 2 /  
albo unowocześnia się przez zastąpienia innymi, nowymi, które bardziej od
powiadają mentalność^ współczesnego człowieka. Por. np. C. TiesmonCant,Com- 
ment se pose aujourd hui^le problome do 1 existence de Dieu' Paris 1966;
J . Delanglad^, Le probleme de Dieu, Paris 1960; J .D . Robert,Approche crm- 
temporaine d une affirmation de Dieu, Paris 1962, 3 /  albo wreszcie unowo
cześnią się tradycyjną problematykę Bcga przez wykorzystanie zdobyczy no
wych kierunków filozofięznyęh zwłaszcza fenomenologii i ogzysteno jalizmu. 
Por. np. Ą. Dondeynę, L experience prephilosoghigue et ]es conditions an- 
thropologiąues de 1 affirmation de Dieu, w: L Sxistence d& Dieu, s .147-166. 
Zob. także mój artykuł! Problem Boga wo współczesnym tomizmie, w: Studia 
t filozofii Boga, s. 419-440.



3. Pozaracjonalne rozwiązania problemu poznania Boga

Antyintelektualistyczne i antyracjonalne nastawienie współ

czesnej myśli filozoficznej przejawia się wzrostom zainteresowania 

pozaracjanalnymi drogami rozwiązania problemu istnienia Boga.Afir- 

mację Boga uważa się obecnie często nie za wynik wnioskowania, ro

zumowania - a więc poznania pośredniego, dyskursywnego - ale ra

czej pewnego rodzaju "widzenia", intuicji, przeczucia czy innych te

go typu przeżyć o charakterze bardziej wolitywno-emocjonalnyra, niż 

ściśle poznawczym. Mówi się dziś wiele o konieczności zniesienia 

"dystansu" między podmiotem poznającym a przedmiotem poznania . 

Intuicja, uczucie, instynkt uchodzą za narzędzia bardziej adekwa

tne niż rozum. Szuka się przede wszystkim "Boga dostępnego dla se

rca a nie dla rozumu", dostępnego przez "wiarę, modlitwę i osobowe
Q

oddanie" a nie przez dyskursywne myślenie . Stąd w myśli współcze

snej notuje się niezwykły rozwój kierunków intuicjonistycznych i 

fideistycznych. Zgodnie z immanentyzmem wielu kierunków współczes

nej filozofii punktem wyjścia rozważań o Bogu jest rzeczywistość 

specyficznie ludzka: ludzkie poznanie, działanie, przeżycia mora

lne, przeżywanie swojej sytuacji egzystencjalnej^.

4. Problem genezy idei Boga

W związku z rozwojem kierunków immanentystycznych i immanen

tyzmem ujęć problematyki poznania Boga przez wielu współczesnych 

autorów powstaje zasadniczy, dla filozofii Boga i całej n^śli chrze

ścijańskiej, problem genezy idei Boga.

Historia religii i filozofii, dzieje całej ludzkiej kultury 

dowodzą, że problem Boga, problem jakiejś istoty najwyższej był 

stawiany przez wszystkie ludy pierwotne i cywilizowane.Idea Bo-

n
'R . Guaraini np. mówił o nowym okresie w filozofii, które przeniesie swój 
punkt ciężkości "z myślenie ne widzenie, z pośrednictwa pojęć ca samą rze
czywistość". Die Sinne und die religiBse Erkenntnis, Wtlrzburg 1958, s. 54.

6 ' *
G. Marcel, Journal nie ta pl-.ysiąue, Póris 1935.

o
•'Na.ir.rwsze źródła i wzory posiada intuicjonizm w filozofii Bert-sona, Blon- 
d o la , Sc bolera. Wyrażi on pogląd, ze wartościowe poznanie Boga daje ledy- 
nie^intuic ja , która posiada zresztą różny charakter. Zob. na ten temat 
.V. Grenat, Religi jr.e wartości intuicji w poznaniu istnienia Boga. "Roczni
ki Feol cgiezno-Kancmczne" 3 / 1559/  z, 1 , s . 1-38; S. Rolland, L Intuition 
ptnlosc.phiąue de Dieu, "Sciences ecclesiastiąues" 14 /19 62 /, a. 235-264 i
s. 477-503.
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ga jest więc faktem powszechnym. Jak słusznie zauważył Kant, na

leży ona do wyposażenia natury człowieka. Można nie zgadzać się- z 

Kantem co do źródeł Jej pochodzenia, faktem jest jednak, że jakaś 

myśl o Bogu pojawia się w każdym życiu ludzkim.Istnieje więc na

turalne, spontaniczne zainteresowanie Bogiem, dostępne wszystkim 

ludziom, nawet tym, którzy nie zetknęli 3ię z prawdą o Jego ist

nieniu na drodze objawionej. Poznanie to jest niewątpliwie niedos

konałe, słabe, stanowi jednak niezmiernie ważny punkt dla zreflek

towanej afirmacji Boga, dla tego, co nazywa się "dowodami istnie

nia Boga".

Jakie są ostateczne źródła tej niedoskonałej idei Boga? W 

jaki sposób wyjaśnić ten fakt, że jakaś myśl o Bogu, nawet, jakaś 

Jego afirmacja znajduje się "przed dowodami"?

Szczegółowych odpowiedzi na to podstawowe pytanie jest wiele. 

Można jo wszystkie sprowadzić do dwu zasadniczych, związanych z 

dwiema odrębnymi postawami filozoficznymi,a nawet szerzej - dwie

ma postawami poznawczymi:

a / Idea Boga, Jego pierwotna afirmacja, rozważana w zupełnej 

abstrakcji od źródeł religijnych, a więc ujęta w płaszczyźnie 

czysto naturalnej, może być jedynie wynikiem poznania pośredniego. 

Zdobycie jej wymaga więc, choćby niedostrzegalnego, procesu refle

ks ji ,rozumowania ,wnioskov.'ania. Tym, co najbardziej pierwotne, do

stępne w bezpośrednim kontakcie poznawczym ze światem zewnętrznym 

lub z sobą - j6st afirmacja bytu /w tym przede wszystkim siebie/, a 

pierwszym pojęciem - pojęcie bytu. Idea Boga i Jego afirmacja

jest konsekwencją afirmacji bytu realnego.U podstaw wszelkiego my-
. . . . . . . -10 

sleaia znajduje się więc m tuitio  entis,a nie wprost intULto Dei .

b/ Idea Boga i Jego afirmacja, choć w formie najbardziej 

niedoskonałej, niesprecyzowanej, nawet niezobiektywizowanej, jest 

dana człowiekowi wprost, uprzednio w stosunku do wszelkiego dzia

łanie intelektualnego, do wszolkich afirnacji; afirmacja Bo^a znaj

duje się u podstaw myślenia ludzkiego.

W nyśli współczesnej, przede wszystkim w cyśli chrześcijań

skiej, dominuje obecnie st&r.owisko drugie, wyrażające się zresztą 

vi bardzo zróżnicowanych konkretnych rozwiązaniach.V<spólne in jest 

przekonanie, że jakaś idea Boga jest obecna i działająca * człc-
*1Q

Jol), no tran tereat J .H . Kicolns, Dieu ccnnu cenne inconnu, s. 29-67 oraz 
U. Jaworski, rrzedfi 1 oz of iczna i filozoficzna poznanie Bo^a, «s Studia z 
filozofii Boi78 , s. 333-3-ł‘i-
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wieku czy to u podstaw ludzkiej aktywności intelektualnej /Z. l'.a- 

rechal/, czy w ogóle wszelkiej aktywności człowieka /V.. Blondel/, 

życia moralnego /Le Roy, G. Marcel/, ozy '.vreszci9 wywodzi się z 

wiary /K . Barth/*1 .

Większość współczesnych myślicieli, zabierajscych głos ?; 

kwestiach związanych z poznaniem i afirmacją Boga, znajduje się na 

drogach myśli wyznaczonych przez A u g u s t y n a  - z  jago 

"wejdź w siebie; we wnętrzu człowieka mieszka prawda” ; B o n a 

w e n t u r ę  - z  jego przekonaniem o obecności Boga w duszy przen 

swoją ideę, światło, podobieństwo duszy do Boga, a przede wszy

stkim D e s c a r t e s a  -z  jego dowodzeniem istnienia Boga la

ko przyczyny idei Boga istniejącej w umyśle ludzkim, która nie mo

gąc być wyjaśniona samą aktywnością ludzkiego umysłu, przywołuje 

istnienie Boga - jej przyczyny.

5. Niektórzy zwolennicy uprzedniej afirinacji Boga

Trudno przedstawiać wszystkich współczesnych kontynuatorów 

wyżej określonego dziedzictwa filozoficznego. Ograniczymy się do 

zarysowania poglądów kilku - wydaje się najbardziej wpływowych au

torów - przyjmujących uprzedniość afirmacji oraz idei Boga w sto

sunku do wszelkiej aktywności człowieka. Zakładają oni pewien ro

dzaj obecności Boga w umyśle, a mianowicie obecności uprzedniej w 

stosunku do wszelkich poszukiwań intelektualnych, wszelkich proce

sów poznawczych. 'II oparciu^o tę presupozycję formułują rozmaite o.;- 

wody istnienia Boga". Mimo dość poważnych różnic wszyscy podz:el&- 

ją przekonanie, iż w procesie poznania istnienia Boga nie chudzi

o zdobycie całkiem nowej wiedzy, ale o odkrycie obecności, która 

jest w umyśle od początku jako warunek i motor wszystkich zabiegów 

poznawczych. Cała operacja uzasadnienia istnienia Boga redukuje 

się do uwyraźnienia zawartości świadomości i ukazania jej impli

kacji. Jeśli umysł może poznać Boga, to dlatego, że Bóg go zamie

szkuje od początku.

Autorem, wprawdzie już nieżyjącym, ale który wywarł ogromny

11St«tno*iska topo rodsaju obawiają krytycznie J .H . Hicolas, Diau cocmu coe- 
c>j lr.cctuiij, s. 15—J9: 5. Montięnos, La Dieu de la ptiilosophie et la Diau 
do In foi , *: iroctis da 1 obje;tivite da Dieu, s. 215-259*
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wpływ na współczesna rozwiązania w dziedzinie poznawalności Boga i 

genezy idei Boga, jest J . M a r e c h a l  . Jego poglądy na te 

sprawy wiążą się z koncepcją jego filozofii"^ . Przedmiotem refle

ksji filozoficznej - według niego - jest wiedzą wzbogacone i wy

egzekwowane myślenie, które przekracza doświadozenie fizyozne i 

skierowane jest na coś ostatecznego: na byt /S e in /, a więc myśle

nie "meta-fizyczne". Analiza tak rozumianego poznania,myślenia lub 

działania człowieka /albo tylko niektórych przejawów działania/, 

jak również doszukiwanie się ich ostatecznych implikacji i  uwa- 

.runkowań stanowi przedmiot dociekań filozoficznych. Intuicja ref

leksyjna pozwala odkryć i  afirmować transcendencję w dwojaki spo

sób: pod formą przedmiotu, który przedstawia się świadomości jako 

coś innego,oraz pod formą ostatecznego celu, który scala wielość 

przedmiotów i warunkuje jedność świadomości /mimo wielości przed

miotów/. Transcendencja narzuca się jako realna{ ponieważ jest 

przyczyną, której intelekt doświadcza i  od której wszystko aktu

alnie zależy. Afirmacja implicite Bytu Absolutnego posiada chara

kter koniecznego a p r io r i^ .

Ogólne stanowisko Marechala w kwestii poznania Boga rozwinę

li Gregoire i  Defever.

A . G r e g o i r e  podał nowe ujęcie zasady przyczynowośoi 

jako obiektywnej pojemności poznawczej człowieka /skierowanie na

szej władzy poznawczej na określony przedmiot,który można poznać, 

czyli taki, który może stać się przedmiotem jej aktów/. Wprawdzie 

człowiek poznaje przedmioty skończone,ograniezone, ale może wyko-

Marechal postawił sobie za oel przemyślenia na nono problemów i rozwiązań 
temizmu w świetle filozofii współczesnej, zwłaszcza filozofii Kanta.Doko
nał transoozycji metody transcendentalnej do tomistyoznej teorii poznania. 
Wpływ Marechala jest szczególnie żywy w środowisku niemieckim i skupia 
zwolenników tzw. metody transcendentalnej. Trzeba tu wymienić takie naz
wiska, jaks J .B . Lotz, B. Coreth, W. Brugger, K. Rahner, B. Lonergan. Kię- 
dzy ujęciami poszczególnych autorów istnieję dość duże różnice. Zdaniem 
współczesnych zwolenników tego typu ujęć inspirowanych przez Marechala, 
ograniczenia systemu Konta zostaną przezwyciężone przez powiązania z uję- 
ciarai Heideggera i egzystencjalną wersją tomizmu. Por. na temat togo typu 
uprawiania filozofii: J .B . Lotz, Die transzęndentele Hethode in Kants KrL- 
tifc dar reinen Vernunft und in der Scholastik, w: Kant und die Scholastik 
houto, rullach 1955. s. 35-108; 0. Muck, Die transzandentale. tletfiode in 
dor scholastischen Philosophie der Gegenwart, Innsbruck 1964; W. Brugger, 
D^narcistische Erkonntnifitheorie und Gottesbeweis, w: Melanges Joseph Ma - 
rochal, Paris 1950, t . I I ,  s. 110-130i J .B . Lotz, Seinspróblematik und 
Gottosbowois, wr Gott in Welt, Freiburg 1964 3 . 136-157*

Marechal stanowinko swoje wykłada w Le point de depart de la metaphy- 
siquo, I-V Bruxelles - Pana  1922-49.

^ "N jtre  affifmation^ implicite de l*Etre absolu porte donc la marąue d*une 
uecessitó o priori". Le point, V, s. 4 5 1 .
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nać nieskończenie wiele czynności poznawczych. To - zdaniem Gre- 

goire a - wskazuje na obecność w poznaniu Boga, obecność aa spo

sób wymagania, dążenia, sprawiającą dynamizm poznawczy, transcen

dencję naszego umysłu. Każda czynność poznawcza ukazuje się jako 

realizowanie tego dynamizmu umysłu,a więc dążenia skierowanego ne 

Byt Nieskończony. Co więcej,efirmacje Boga jest elementem konsty

tutywnym przedmiotu jako takiego. Afirmacja /"to  je st "/ ujawnia 

związek danego przedmiotu z absolutną jednością i absolutnym celcm 

poznającego. Związek ten Gregoire nazywa partycypacją.Jest on iŁ~ 

manentny, ale kres tego związku jest transcendencją. W konstytuc

ję przedmiotu poznania wchodzi więc wymaganie rozumu skierowania 

na coś, co odpowiada pojemności rozumu, a co jest bytem nieogra

niczonym.

Analiza czynności naszego poznania prowadzi więc do pytania

o przyczynę w stosunku do przedmiotu, który nie j6st bytem absolu

tnym. Ponieważ ten stosunek do przyczyny nie dochodzi z zewnątrz 

do przedmiotu, ale należy do jego konstytucji i  jako taki zacho

dzi w każdej świadomości przedmiotowej, wynika z tego wniosek:afir- 

macja przedmiotu, przez którą staje się on przedmiotem poznania,za

wiera afirmację związku z przyczyną, która jest Bogiem. Refleksje 

totalna pokazuje więc to, co jest zawarte w spontanicznej czynno

ści poznawczej. To, co transcendentne jest od początku zawarte i 

obecne w p o z n a n iu .

Nieco inaczej ujmuje problem J . D e f e v e r . Wskazana przez 

Marechala droga intuicji refleksyjnej pozwala odkryć Boga, który 

jest "aktywną identycznością bytu, intuicji i miłości", ponieważ 

jest ostatecznym kresem, ku któremu zdąża nasza świadoma aktywność, 

będąca aktywnością identyfikującą

ii. S c i a c c a ,  przedstawiając odmienne sformułowania(po

zostaje jednak na tej samej linii myślenia. W zasadzie odnawia on 

dowód augustyński i bonawenturiański. Wychodzi z faktu realnej o- 

becności w naszym umyśle prawd koniecznych, niezmiennych,absolut

nych i twierdzi, że prawdy te nie mogą pochodzić z umysłu ludzkie

go, który jest zmienny i ograniczony. Zresztą umysł od nich zale-

■'j c # ,
ior. i . Gregoire, Iwnacence et trar-scendance. Oueetions de tbeodicee. Pa~ 
ri3 1939.

7oę. J .  Defoyer, I.a preuve róelle de Dieu, Źtude critiąue, Pari6 1953 oraz 
I>?eo Je Dieu et existeuce de Dieu, "fievue Pliilosophiaue de Tjouvain"
/1957 /. s. 5-57.
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ży, bo w ich świetle wszystko inne osądza. Nie mogą one także po

chodzić od rzeczy, które są również ograniczone i  zmienne. A więc 

prawda preegzystuje w umyśle i może pochodzić jedynie z Umysłu, 

który jest niezmienny, konieczny, absolutny. Taki Umysł musi ist

nieć i jest Bogiem.

Dowodzenie istnienia Boga w tym przypadku polega więc na u-

świadomieniu sobie, że akt umysłu, który negowałby Boga, afiimował-

by Go w rzeczywistości, ponieważ byłby afirmacją prawdy,która jest

boska /''Kto zna prawdę, zna Boga”/ .  Dowodzenie istnienia Boga

jest analogiczne do tego, przez które pokazuje się sceptykowi,że

nie można rozumnie negować rzeczywistości bytu i oczywistości 
17

pierwszych zasad .
vlO

M. B 1 o n d e 1 wnosi nowe momenty do tej wspólnej drogi. . 

Ostatecznym zadaniem filozofii - według niego - jest poznanie lo

giki i  implikacji ludzkiego działania, rozumianego szeroko jako 

wszelka aktywność specyficznie ludzka. Logika działania wskazuje na 

jego dialektyczny charakter. Człowiek nie może zrealizować swego 

celu bez wyjścia z siebie: metoda immanencji doprowadza do nieuni

knionego żądania transcendencji. Afirmacja Boga, według Blondela, 

jest dana jako kres wyboru, jako wymaganie działania. Idea bytu w 

sobie i przez siebie jest "autoafirmatywna". Pojęcie transcenden

cji śoiśle zanalizowane implikuje afirnację tej właśnie transcen

dencji. Bóg istnieje przez rodzaj nadmiaru bytu, a więc dlatego, 

że zasługuje On na istnienie; zbiegają się w Nim istnienie i  war

tość.

Mimo pozorów dialektyki w argumentacji tej - zdaniem Blonde

la - nie ma nic, oo byłoby dedukcją. To, co stanowi moo dowodu - 

to realna ekspansja woli. Dowodzenie nie wynika tu z logicznego 

schematu rozumowania, ani nie polega na dodawaniu czegoś do dzia

łania, czego by w nim nie było. Polega na uchwyceniu tego, co w 

nim się znajduje i co konsekwentnie nerzuoa się świadomości^.

Jeszcze jedna myśl Blondela jest ogromnie ważna dla zrozumie* 

nia wielu współozesnych rozwiązań w dziedzinie poznawalności Boga, 

mianowicie jego pogląd na genezę idei nadprzyrodzoności. Zdaniem 

^ K .F ,  Soiaooa, l/axisfcence de Dieu, Faris 1951* s. 173-174 oraz s.194il98.

*®Po(:l.*i<3y Blondola, twórcy filozofii ozynu, są swoistym pomieszaniem elemen
tów filozofii Bergsona, tomizmu, neopłatonizmu, filozofii życia i egzys- 
tencjalizmu. Jo(io idea wywarły duży wpływ na współczesną mysi chrześcija
ńską,

*^Por. i/Action, Paris 1893, s. 339-3<łO<
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Blondela idea nadprzyrodzoności stanowi wołanie natury, wezwanie 

sumienia, wymaganie rozumu. Konieczność nadprzyrodaoności można 

więc odkryć przez czysto raojonalną analizę działania ludzkiego 

/metoda immanencji/. Jest to "działanie Boże, które w każdym czło

wieku jest u podstaw dynamizmu woli i które każdy choćby implici- 

te musi poznać jako takie, jeśli chce, aby ten ruch osiągnął swój 

kres". Odkryta przez filozofię idea nadprzyrodzoności jest nieok

reślona, niejasna, ogólna, ale konieczna, by człowiek mógł reali

zować działanie* Stanowi ona jakieś a priori, dzięki któremu moż

na zrozumieć i  prayjąć wymagania objawienia chrześcijańskiego. 

Nadprzyrodzoność w sensie chrześcijańskim jest wypełnieniem togo 

ogólnego pojęcia nadprzyrodzoności .

6. Renesans dowodu ontologicznego

Poza stanowiskami wyżej omówionymi, które można by potrakto

wać jako swoiste wersje dowodu ontologicznego, charakteryzującego 

się tym, iż z faktu istnienia w ludzkim umyśle idei bytu najdos

konalszego wnioskuje się o rzeczywistym jego istnieniu /idea Boga

dana jest w punkcie wyjścia/, obserwuje się renesans dowodu onto-
♦ 21

logicznego w ścisłym sensie .

Przyczyny wzmożonego zainteresowania dowodem ontologicznym w 

myśli współczesnej zdają się pochodzić z dwóch źródeł.Pierwsze sta

nowi rozwój filozofii analitycznej, drugie - rozwój filozofii czy

sto podmiotowej. Dla jednych i drugich dowód ontologiczny jest do

brym przedmiotem analiz - dla pozostających pod wpływem filozofii 

analitycznej dlatego, że jest przeprowadzony metodą analityczną, 

zaś dla przedstawicieli filozofii czysto przedmiotowej dlatego,że

/ 20 ■ - • . . . .
CKiriiktar i geneza idei nndprryrodzonoaci stanowi w filozofii Blondela je
den z najbordzioj kontro.iorsyjnyca punktów. Jeśli idea nadprzyrodzontóci 
byłoby wymacaniem natury, to powstaje problem jej dornowcści.

p A . . . . .  . , .
w ostatnim czasie wydano wielo pozycji poświęconych analizie i interpre- 
tacji dov.cdu cntclogicznago, por. dla przykładul D. Henrioh, Der cntolo- 
gischo Gottonbowoin. £ein Problem und soino Geaohichte in der Neuseifc,lWJ- 
bingćt:'. 1960; M. Goracz, Froblom istnienia Bofa u Anzelma z Canterbury i 
próblt;<i prawdy u Henryka z Gandawy, Lublin 1961; H. Kinaorlo, Die Gottes- 
j}«'«sis9 inssUiŁ vr.n C-i.-.tcrbury. Ihre Vorous^’)tzun0en und ihre Bods-itung 
.'(Ir philoacphisciie rfccolcgie, Berlin E. Schneider, Dae Ansoln3aho Ar-
gu.łiant unii Jor ontolcgische Gottosboweis, Bonn 1963* The Ontolcgical Ar- 
guaiłnt, wyj. A, Plantign, Garden City 19Ć5.
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.jego punktem wyjścia jest idea, myśl, przeżycie ludzkie, nad któ

rymi dokonuje się refleksji. Chodzi tu o nurt filozofii reprezento

wany przez takich myślicieli, jaki L . Lavelle, B. Le Senne,A.Marc, 

J .G . Guitton, J . Mareau, J, Paliard, P. Aląuie. W ramach tego 

kierunku istnieje wiele odrębnych ujęć. Charakteryzują się one naj

ogólniej tym, że punktem wyjścia rozważań filozoficznych czynią my

ślenie i jego prawa. Za cel stawiają sobie dotarcie do ostatecz

nych uwarunkowań własnej świadomości poprzez refleksję nad nią* 

Wśród tych uwarunkowań znajduje się właśnie idea i  afirmacja Boga.

Przedstawiciele filozofii refleksyjnej nawiązują wprost do dowodu
o p

ontologicznego, przedstawiając jego różne zmodyfikowane wersje .

Innym powodem zainteresowania dowodem ontologicznym jest skra

jny rewelacjonizm i fideizm niektórych myślicieli, zwłaszcza pro

testanckich. Karl Barth, na przykład, odrzuca możliwość jakiego

kolwiek wartościowego poznania Boga na innej drodze niż przez Ob

jawienie* Sądzi bowiem, że żaden wysiłek ze strony człowieka nie 

jest w stanie przebić zasłony, któ.^ą między Bogiem a człowiekiem 

stanowi "stworzeniowość" człowieks i grzech. Barth uznaje natcndast 

dowód ontologiczny traktując go jako dowód teologiczny /idea Boga 

znana z wiary/

7. Rozwój koncepcji religijnego poznania Boga

Innym zjawiskiem współczesnej myśli w dziedzinie problematyki 

poznania Boga jest koncepcja tzw. poznania religijnego, przeciw

stawiana poznaniu filozoficznemu, które oskarża się o schematyzm, 

abstrakcjonizm i deformowanie pojęcia "Boga żywego". Idea tego 

typu poznania sięga swymi korzeniami poglądów augustyńskich , pod-

22Por. np. A. Forest, L*argu:nent da SainJ Ansęlne dana la philoeophia ref- 
loxiYet w: Spicilegium Baccense, Congres International du IXe centenaire 
de 1 arriveo d Ansalme au Bec, Le Bec - Paris "1959, t . I ,  a. 272-29^.

25por. np. H. Bouillard, La preuvo da Dieu dans le "Proslogion" at son in- 
tcrpretatión pjr Karl Berth, SpiciloGium Baccense, t. I ,  a. 191-207; 
G. Marcol, który kwestionuje autonoirdę afirmacji Boga w stosunku do wiary, 
równioż akceptuje dowód ontologiczny, traktując go jako racjonalna pogłę- 
bienio aktu wiary. Por. Od sprzeciwu do wezwania, tłum. S . Ławicki, War
szawa 5, s« 233 .

16



niesiona na nowo głównie przez M. Sehelera., rozwijana jest przez
O/i

J . Hessena, R. Guardiniego itp.

Zwolennicy Iteligijnego poznania Boga postulują takie jego wł&- j 
sności, jak: bezpośredniość poznania Boga, a więc ujęcie Boga 

wprost, bez żadnych pośredników, czyli intuicyjnie, oglądowo; eg

zystencjalny i osobowy charakter /ujęcie relacji "ja-Ty"/;jego ca- 

łościowość - zaangażowanie wszystkich, nie tylko poznawcs^ch władz 

człowieka oraz uwzględnienie uwarunkowań etycznych w samym proce

sie poznania.

Ten typ poznania skupia w sobie wszystkie żywe dziś tenden

cje, a więc odwrót od obiektywizmu, zniesienie dystansu między po

dmiotem a przedmibtem, skoncentrowanie się na człowieku,przekona- 

nie, że prawda subiektywna, przeżywana jest głębsza niż ta,której 

dostarczają akty poznawcze.

Zasadniczym problemem, może nie dość jasno dostrzeganym praez 

teologów zajmujących się koncepcją poznania religijnego, jest je

go stosunek do poznania przez wiarę, poznania teologicznego z ca

łym zapleczem wiedzy objawionej.

Skoro wyraźnie przyznaje, się, że poznanie religijne "należy 

nie tyle do noetyki filozoficznej ile  raczej teologicznej" i że 

chce być "wyrazem poznania właściwego tylko człowiekowi relig ij

nem u"^ - to wówczas taki typ poznania nie stanowi wiedzy autono

micznej i nie może być uznany za drogę do rozstrzygnięcia egzys

tencjalnego, realnego dla wielu ludzi pytania, czy Bóg istnieje 

rzeczywiście, czy nie jest tylko "pasją nieużyteczną" lub wynikiem 

alienacji. Bezsprzecznie poznanie religijne stanowi interesujący 

opis procesu poznawania Boga, opis dialektyki jego afirmacji w 

przypadku człowieka, który wierzy w Jego istnienie.Zadenia pozna

nia ściśle filozoficznego są zgoła inne. Nie powinno się więc cty- 

ba traktować poznania filozoficznego i poznania religijnego jako 

dwóch konkurujących typów rozwiązań.

2^Szciagóln-i rolę, pozo Augustynom,w rozwoju koncepcji religijnego poz
nania Boga odegrali: 3on87/ontuis ro s.voim- "cognitio Dei :expennentalis", 
Molabraiiche, Pascal, Newman, Cratry. Momentem przełomowym były poglądy li. 
Schelera. W j9go Vcm Ewigen in Monschen została radykalnie sformułowana 
fcaoria religijnego poznania Boga.

2^Próby sprecyzowania koncepcji religijnego poznania Boga zawierają między 
innymis A. Nossol, Idea religijnego poznania Boga, "Zeszyty Naukowe EUL"
2 /19 &5 /, s. 13-2<ł! M. Jaworski, Religijne poznanie Boga według Romano 
Guardiniego, Warszawa 1967; A. Npssol, Styczne uwarunkowania poznania Bo
ga, "Colląctanoa Theologica" /1970/ f .IV , s. 19-32 oraz tenże.Religij- 
ne poznanie Boga w świetle nauki Kościoła, tamże 41 /1971 / f • I ,  s.53-69>
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Autorem, w myśli którego ogniskują się wszystkie przedstawio

ne wyżej tendencje i  problemy w dziedzinie poznania Boga, 

jest znany, wybitny współczesny myśliciel francuski H e n r i 

d e  L u b a c. Ze szczególnym zapałem, gorliwością i zaangażo

waniem zajmuje się on problematyką istnienia i poznania Boga,oży

wiony przede wszystkim pragnieniem przyjścia z pomocą człowiekowi 

współczesnemu w tej najtrudniejszej i najważniejszej sprawie. 

Zamierza on pokazać konieczny związek człowieka'z Bogiem nie tyl

ko ontyczny, ale i  poznawczy, któęy decyduje o sensie życia ludz

kiego. De Lubac chce sięgnąć samych korzeni problematyki Bcga:dla- 

czego w ogóle człowiek pyta o Boga, jakie są źródła i .początki 

ludzkiego myślenia o Nim, jakie są drogi ujawnione czy zakryte 

wiodące do Niego,czy człowiek może zdobyć poznanie Boga i jaki 

jest charakter tego poznania, jaką postać może przyjąć przeświad

czenie o Kim, na czym ostatecznie polega ludzkie poszukiwanie Bo

ga?

Teoria de Łubaca - tak można określić całość przedstawionej 

przez niego problematyki poznania Boga - dotychczas nie została 

objęta w całości krytyczną refleksją. Uzasadnia to wybór jego po

glądów jako przedmiotu szczegółowego opracowania. Oprócz podsta

wowego, naukowego colu, jakim ma być analiza i ocena wartości tej 

koncepcji poznania Boga, szczegółowa analiza poglądów de Lubaca 

może być włączeniem się w żywą dziś dyskusję nad problemem osta

tecznej genezy idei Boga, koncepcją religijnego poznania Boga, a 

zwłaszcza nad tym, co jest "przed dowodami". Może więc być okazją 

przemyślenia wartości metod i postaw filozoficznych związanych z 

sygnalizowanym tu typem poznania, a charakteryzującym się twier

dzeniem, iż zadaniem refleksji jest ukazanie obecności i zmusze

nie umysłu do nazwania Tego, który był w nim od początku jako wa

runek i  motyw wszelkiej aktywności ludzkiej.

Wydaje się, iż pozytywną funkcję w dziedzinie poznawalności 

Boga może pełnić nie tylko wytyczanie drogi, lecz także refleksja 

nad nią i  ocena jej wartości. Oczywiście, rozpatrując od strony 

praktycznej sprawę trzeba przyjąć, że dróg poznania Boga, a zwła

szcza jego afirmacji może być nieskończenie wiele. Toteż nie spo

sób wskazać jednakową dla wszystkich drogę, która byłaby najbar

dziej przekonująca. Trzeba zawsze pamiętać o tym, że chodzi tu o 

prawdę życiowo bardzo ważną i angażującą, której przyjęcie pociąga 

za sobą określoną orientację praktyczną i dlatego afirmabja /albo
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negacja/ Boga nie ma charakteru wyłącznie intelektualnego. W samą 

naturę afirmacji wpisane są momenty emocjonalne i wolitywne.Czło

wiek może chcieć lub nie chcieć afirmować Boga, może chcieć go od

rzucić. Może tak ukształtować teren poznawczy, że negacja będzie 

wydawać się logiczna i konsekwentna. Refloksja filozoficzna cay 

teologiczna powinna jednak oceniać te drogi i wolna od względów 

ubocznych wytyczać najbardziej trwałe, powszechne i pewne.

Mały stosunkowo teren analizy, jakim jest teoria jednego au

tora, można usprawiedliwić tym właśnie, że będzie to równocześnie 

spojrzenie na cały reprezentowany przez niego typ poznania podzie

lany - z różnymi modyfikacjami - przez wielu współczesnych 8Uto- 

rów. Poza tym istnieje rozbieżność w ocenie jego teorii. Z jednej 

strony spotyka się z ostrą krytyką , z drugiej natomiast książki 

de Lubaca cieszą się ogromnym powodzeniem, są powszechnie znane, 

inspirują nowe prace w tej dziedzinie i kształtują umysłowość współ-

Dodatkowym motywem wyboru poglądów de Lubaca jako przedmio

tu analizy i oceny jest jego niejasny oraz osobliwy stosunek dó 

myśli Tomasza z Akwinu. 0 ile inni. współcześni przedstawiciele te-

Krytykę poglądów do Lubaca dotyczących poznawalności Boga zawierają nas
tępująco artykuły: 11. Bordoni, Nota e discussioni intorno al probiera dal
ia conoscenza di Dio, "Buntes Docote" 11 /19 58 /, s. 274-89; H. Corvoz, 
L'lde« et 1 'affirmation de Diou, "Revue Thomiste" 57 /19 57 /, a. 301-322 
oraz recanzja J .H . Nicolas, "Hevue Thomi3te" 57 /1957/« Q. 362^-4. Autorzy 
tych artykułów zarzucają de Lubuc owi przede wszystkim błędną interpreta
cję tekstów św. Tomasza, pomieszanie porządku poznawczego z ontycznym o- 

. raz poznania naturalnego z poznaniem przez wiarę. Szczególnie ostro kry
tykuj.", koncepcję habitualneęo poznania Boga /zwłaszcza Bordoni/, odrzuca
jąc w ogóle możliwość przedśt.iadomościowej i przodpojęciowej fazy pozna
nia. W Polsce ukazał się artykuł A. Kasi, Katolicki "powrót do źródeł" 
/Na marginesie książki de Lubaca/, "Studia Filozoficzóe" 4/31 /1962/,s.39- 
-C>4. Dotyczy on zasadniczo Katolicyzmu i ogólnej poseawy poznawczej de 
Lubaca. Pewne uwagi fragmentaryczne zawierają, prace ks. W, Granata:Teody- 
cea, Poznań 1960, s . 290-348 oraz Dogtnatyka katolicka. Synteza,Lublin 1964* 
s. 83-4 ; A . Hossola, Nauka Jana Hessena o religijnyn poznaniu Boga /roz
prawa doktorska/, Lublin 1961 oraz Idea religijnego poznania Boga, s. 22. 
llirjo pewnych uwag krytycznych, jak: brak sprecyzowania pojęcia intuicji, 
czy zbyt wielka zależność poznania Boga od "dobrej w o li"' oraz ciążonie ku 
Bjjnnatycy zmówi, ks. Granat książkę de Lubaca "Sur les chemins de Dieu" u- 
waża za "jedną z najpiękniejszych współczesnych refleksji o Bogu".A. Nos- 
sol stanowisko de Lubaca określa jako "intuicjonizn fideistyczny". Ukaza
ło się toż szereg recenzji książek de Lubaca poświęconych problematyce po- 
znawalności Boga. Oconj są rozbieżne. Por. np. U .J . Buckiej,"The New Scbo- 
lssticism" 36 /1 9 6 2 /, s. 11^-22; J .  de Vries, "Scholastik" 25 /19 50 /, s. 
129-30. Por. także J .H . Hicolas, Dieu connu cocuce inconnu, s. 15-29.

^Podkreśla się u de Lubaca wyczulenia na współczesną problematykę., zwłasz
cza znajomość trudności współczesnego człowieka wobeo racjonalnego uspra
wiedliwienia prawdy o Bogu, umiejętność godzenia skrajnych stanoiisk,sze
rokość podejścia, związanie problematyki Boga s człowiekiem, jego sytuac
ją, akcentowanie tajemnicy Boga.
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go nurtu odżegnują się od ujęć tomistycznych i całej postawy właś

ciwej dla jego filozofii, de Lubac w swojej koncepcji powołuje się 

często na autorytet Tomasza. Rzeczą bardzo interesującą jest więc 

zbadanie tego, w jaki sposób koncepcja de Lubaca, który przyjmuje 

poznanie habitualne Boga, uprzedzające i  przygotowujące poznanie 

aktualne, będące wynikiem czynności intelektualnych /które jed

nak tajemniczo są inspirowane i kierowane przez pierwsze/, godzi się 

z poglądami Tomasza, utrzymującego konsekwentnie, że wszelkie na

turalne, nawet najbardziej pierwotne i  spontaniczne poznanie jest 

wynikiem jakiegoś najbardziej spontanicznego, nieuchwytnego wnio

skowania, a więc posiądę charakter pośredni, a geneza idei Boga i 

jego afirmacji jest zawsze związane z określoną afirmacją bytu re

alnego.

§ 2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA 

DOKTRYNY H. de LUBACA
po

Henri de Lubac jest jednym z najbardziej znanych współczes

nych myślicieli chrześcijańskich. Stawia się go w rzędzie najwy

bitniejszych teologów starszego już dziś pokolenia, takich jak: K. 

Rahner, Y . Congar, J . Denielou, M.D. Chenu, Ch. Journet, H .U . von

28Heniii da Lubao urodził się 20 lutego 1896 roku w Cambrai w północna;) Fra
ncji. Początkowo uczęszczał do szkół; w Bourg-en-Bresse; po przeniesieniu 
się rodziny do Lyonu - do kolegium jezuickiego Notre D3me de Mongre w Vil- 
lefranche sur Saone w pobliżu Lyonu /szkołę tę ukończył również Teilhard 
(Je Chardin/. W roku akademickim 1912/13 studiował prawo na Katolickim Fa
kultecie w Lyonie. We wrześniu 1913 roku wstąpił do zakonu jezuitów. Po 
kilkunastu latach studiów filozoficznych i  teologicznych, przerwanych słu
żbą wojskową / 1 9 1 5 -1913/, otrzymał święcenia kapłańskie 23 sierpnia 1927 
roku.

W czasie studiów interesował, się specjalnie doktryną Tonasza z Akwi
nu, Augustyną, Ojców greckich, Maine de Birana. Z inspiracji swego profe
sora teologii / J .  Huby - 1878-1948/  rozpoczął studia nad historią nauki o 
nadprzyrodzoności. W środowisku francuukim była wówczas żywa dyskusja wo
kół -pojęcie nadprzyrodzoności, wywołana stanowiskiem Blondela.do kcóreyo 
nawiązał również Rousselot. Do Lubao przychylał się do rozwiar.m'1 BlonJa- 
la, a Jego studia miały być jakby historycznym udokumentowaniem ich słu
szności. Pozytywny stosunek de Luboca do Blondela tłumaczy się między in
nymi 1 tym, że jogo wierny przyjaciel o. Augustę Valensin /1879-1953/ 
był uozniem i przyjaoielem Plondela. Ze jego pośrednictwem do Lubac poz
nał osobiśoie twórcę'filozofii czynu.

ff.1929 roku de Lubao zootał profesorem teologii fundamentalnej na 
Teologicznym Fakułtęoio w Lyonie 1, w' kolegium jezuickim.Wykładał tam rów
nież historię relign  i wówczas zainteresował sie specjalnie buddyzmem, 
być może pod wpływem innepo swego przyjaciela księdza Jules Monchsnin,któ
ry moie m e  tyle od strony ściśle naukowej, o praktyczno-relirijnej in
teresował eię religiami indyjskimi i długie lata spędził w Indiach.
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Balthasar czy E .H . Schillebeeckx, którzy swoimi śmiałymi i często 

kontrowersyjnymi poglądami wytyczali drogę doktrynie Soboru Waty

kańskiego 1 1 ^ .

1. Zasadnicze tendencje

Pozycja d» Lubaoa we współczesnej myśli chrześcijańskiej wią

że się przede wszystkim s dość skomplikowanym zjawiskiem, które 

przed Soborem określano mianem "nowej teologii” . Nie jest łatwo 

ściśle sprecyzować czym ona była. Jej przedstawiciele nie tworzyli 

bowiem ani określonej szkoły teologicznej, ani nie reprezentowali 

jednolitego kierunku myśli. "Nowa teologia" stanowiła raczej pe

wien nurt, wywołany stanowiskiem ludzi o zbliżonym do siebie typie 

mentalności, głoszących, jak ńa czasy przedsoborowe, dość śmiałe 

poglądy teologiczne. De Lubeo był jednym z głównych inicjatorów i 

przedstawicieli tego ruchu, u podstaw którego tkwiły dwie główne 

tendencjet pragnienie nawiązania bardziej ścisłego kontaktu z tra

dycją, zwłaszcza starochrześcijańską, oraz lepsza niż dotychczas 

adaptaoja doktryny chrześcijańskiej do mentalności współczesnego 

człowieka^®.

W ramach realizacji pierwszej z tych tendencji rozwinął się 

ruch tzw. "powrotu do źródeł", tzn. do Pisma św. oraz doktryny Oj-

Przez szereg lat de Lu ba o pełnił funkcję redaktora kwartalnika teo
logicznego "Rechsrcbes de science religieuse". ęył inicjatorem i współ
pracownikiem dnu zbiorów naukowych "Sources chretiennes" /od 1942/ i "The- 
ologie" /od 1946 r . / .  Obecnie należy także do koinitetu redagującego mię
dzynarodowy przegląd teologiczny "Concilium". Poza pracą dydaktyczną,pi
sarską i wydawniczą de Lubao brał zawsze czynny udział w bieżącym życiu 
kulturalno-religi jnym Francji, wygłasza jąo prelekcje w różnyob środowis
kach.

W 1958 roku został ozłcnkiem zwyczajnym Akademii Nauk Moralnych i 
Politycznych w Paryżu.

Po przerwaniu pracy dydaktycznej de Lubao prowadził przede wszystkim 
działalność pisarską. Pisał i wydawał liczno dzieła kontynuując i pod- 
trzymująo w wielu kwestiach stanowisko sprzed 1950 roku, o słuszności któ
rego - jak wynika z jego dalszych prac był najgłębiej przekonany. W tym 
czasie prowadził również akcję odczytową; jeździ? po Francji^ północnej 
Afryce. Przsz kilka lat przebywał w Rzymie oddając się w pierwszym rzę
dnie działalności pisarskiej.

Dane o osobie i życiu H. de Lubaca zob. J.M . Szymusiak,przedmowa do 
polckiago wydania Katolicyemu, Kroków 196'!, s. 5-12 oraz H.Vorgrimler,Bi- 
lanz der Thoologie im 20. Jahrhui.dort, t. 3, Freiburg 1970, s. 199-21".

^-*Por. J . Comblin, Die ketholische Thoologie seit dem Snde des Pontifikat3 
Pius X II, w: Bilanz der Theolo^ie in 20. Jahrhundert, t. 2 ,Freiburg 1969, 
s, 70-60.

^°for. np, R. Aubert, La thóologie catholiąue au milieu du XXe siacie, Pa- 
ris 1934 oraz T. Doman, FrunzBoiscriO Fec.Uhungon ud eine Erneuerung der 
Theolosic, "Theologische Revue" 46 /1950 /, s. 62-82.
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ców Kościoła"^. Studium Ojców Kościoła, teologia biblijna, eklezjo

logia i socjologia pastoralna stanowiły dziedziny preferowane przez 

myślicieli należących do tegc nurtu myśli teologicznej.

Postulat "powrotu do źródeł" wiąże się u de Lubaca z koncep

cją "tradycji żywej", do rozwoju której we współczesnej teologii 

przyczynił się w znacznym stopniu . Tradycja - jegp zdaniem

- Jest "swoistym instynktem wiary", dzięki któremu Kościół we wła

ściwy sposób może w każdym czasie odczytywać słowo Boże zawarte w 

B iblii. De Lubac przypisuje uprzywilejowane miejsce w tradycji dok

trynie Ojoów Kościoła. Ich zrozumienie chrystianizmu było - jego 

zdaniem - pełniejsze niż późniejszych myślicieli dzięki temu, że 

posiadali prawdziwego ducha mistycznego, ducha humanizmu, a prze

de wszystkim "zmysł syntezy", łąozący dane rozumu i wiary, natury 

i łaski. Sposób przedstawiania prawdy o Bogu, stosowany przez 

Ojców Kościoła, jest - według de Lubaca - z religijnego punktu wi

dzenia bardziej właściwy niż analityczne i  schematyczne podejście 

późniejszych teologów. Toteż ujęcia biblijne i patrystyczne prawd 

religijnych przenosi on nad ujęcia scholastyczne^.

De Lubac postuluje i realizuje powrót do doktryny Ojców Koś

cioła dla lepszego rozwiązania problemów aktualnych /"Wracamy do 

Ojców Kościoła, by na nowo odkryć s ieb ie "/. Permanencja przeszłoś

ci w tradycji - zdaniem de Lubaca - nie tylko nie krępuje postępu, 

locz ma właśnie pobudzać do rozw oju^. Chociaż dogmaty katolickie 

w swojej istocie są niezmienne, to jednak ich zrozumienie, sposób 

wyjaśnienia może się pogłębiać i rozwijać. Teologia - jak każda 

nauka - właśnie ze względu na możliwość rozwoju dogmatów ma przeć 

sobą perspektywy nieustannego rozwoju, aktualizacji.

Tego uwspółcześnienia starych prawd teologicznych dokonywano

^ De Lubac wraz z ojcem Danielou zapoczątkowali i rozwinęli 3tudia zwłaszcza 
nad wczesną patrystyką. De Lubac uchodzi obecnie za jednego z wybitniej
szych znóv;c6w doktryny Ojców Kościoła. Pr ze pr owa d za ł badania szczegółowe, 
zwłaszcza nad doktryną Oryęenosa, wykazując jego znaczącą pozycję w kszta
łtowaniu się egzegezy biblijnej i usiłując zęienić dotychczas rozpowsze
chnioną ocenę jogo poglądów or3z jego postaci.

320 roli de L u b acaro zw o ju  koncercji "tradycji żywej" zob. H. Holstein , La 
tredition dans 1'Ćglise, Paris 1960.

^ D e  Lubac w swoim negatywnym stosunku do scholastyki był mniej krańcony niż 
inni zwolannicy "nowej teologii". U. Ktlhn piszo: "In seiner Verh81tnjs zur 
Scholastik ist de Lubac konservativer ais andore Vortroter de "No’jvelle 
theologie". Natur und Gnade, Berlin 1962, s, 114.

' Por. Katolicyzm, Społeczne aspekty dogmatu, tłum. U. Stokowska,Kraków 1961, 
s. 261-274.
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w "nowej teologii" przez powiązania ich z problemami czy wprost 

poglądami współczesnych kierunków filozoficznych: egzystencjaHł- 

mu, filozofii czynu, filozofii refleksyjnej czy fenomenologii.Spo

sób, w jaki tego dokonywano z metodologicznego, a nawet doktryna

lnego punktu widzenia, mógł budzić i rzeczywiście budził wiele za

strzeżeń, może niekiedy zbyt ostro wyrażanych przez osoby stojące 

na straży czy to czystości wiary, czy poprawności metodologicznej^. 

Synteza ujęć patrystycznych i współczesnych przeprowadzona przez 

zwolenników "nowej teologii" była rzeczywiście często dokonywa

na w sposób zewnętrzny, bez wnikania w zasadniczą treść używanych 

terminów ozy zasad, wyznaczaną przez kierunek myślenia, z którego 

zostały zapożyczone.Dlatego w szczegółowych rozwiązaniach mogło 

powstać wiele niejasności i nieporozumień.

Wspólne myślicielom należącym do tego nurtu było przede sszy- 

stkim skoncentrowanie zainteresowań na człowieku, jego życiowej sy

tuacji, Akcentowanie subiektywności i w pewnej mierze zmienności 

prawd teologicznych, niewspółmierności między rzeczywistością Bo

ską, o której informuje Objawienie, a językiem, w którym została 

wyrażona. Stąd mogło występować nie tylko pogłębienie poczucia ta

jemnicy, lecz niekiedy także tendencje wyrażniś agnostyczne.

De Lubac jest zdecydowanie przeciwnikiem teologii spekulatyw- 

nej, posługującej się sprecyzowanymi pojęciami i wyraźnymi defini

cjami, tworzeniem teorii. Teologia, w ujęciu de Lubaca,ma ze swej 

natury charakter i zadania praktyczne. Nie chodzi o głoszenie "ab

strakcyjnej nauki", ale o zastanawianie się nad "rzeczywistym spo

tkaniem człowieka z Bogiem", nad "przyzwyczajeniem" i nauczemsrr 

człowieka przyjmowania Boga, nad przemianą dokonującą się w czło

wieku pod wpływem łaski oraz nad wtargnięciem w jego życie "ene

rgii Bożej" i "mocy D u c h a "^0

Sama natura przedmiotu teologii nie pozwala ne ujęcie jej w 

sysc6m poj-ęć i rozumowań. "Nie szukajmy zgodności logicznych”

^O d  1v'i6 roku wokół osoby i myśli da Lubaca oraz innych zniżanych z nic 
pr:edstav.icieli ze "szkoły lyonskiej", czyli kręgu "nonej teologii", pow
stałe dyskusja ni tylko rzeczowa, lecz także często napastliwa i  krzyw
dząca. Zi;jlszło to v.yraz w oficjalnych wypowiedziach Kościoła /Humani Ge- 
n e n s / .  ćwczesny ger.erał jezu itów  J .B . Janssona polecił de Lubacofri prze
rwanie wykłaćć.i zarówno na Katolickim Uniwersytecie w Lyonie, Jaki w ko
legium jezuickim. Kardynał Gerlier, arcybiskup Lyonu, nie zgodził się je
dnak na skroślenie de Lubaca z listy profesorów uniwersytetu, no ktćrya 
został aianowany profesorem honorowym.

*SPor. Katolicyzm, s. 21^-215
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- postuluje do Lubac*^. Toteż jego prace daleko odbiegają od for

my, jaką zwykle posiadają monografie teologiczne. Nie usiłuje po

dawać definicji, nie precyzuje używanych terminów. Haczej przez od

powiedni dobór tekstów, pochodzącyoh nieraz z krańcowo różnych sy

stemów, ukazuje coraz to nowe aspekty zagadnienia. Chodzi przede 

wszystkim o wywołanie w czytelniku wrażenia, że ma do czynienia z 

rzeczywistością ogromnie bogatą, złożoną, której nie można w dos

tępnym języku ściśle wytłumaczyć i^wyjaśnić, ponieważ chodzi o 

"tajemnicę żywą". Zadaniem teologii może być jedynie jej przybli

żanie.

Wysuwane zastrzeżenia wobec "nowej teologii" znalazły wyra* 

nie tylko w dyskusjach naukowych, lecz także w interwencji władz 

kościelnych^®. Nowa teologia posiadała jednak wiele wartości doda

tnich i przyczyniła się do rzeczywistego rozwoju teologii pozyty

wnej, co potwierdził - może nie wprost - ale poprzez wybór stylu 

badań i rozważań teologicznych Sobór Watykański I I  i  rozwój teolo

gii posoborowej. Poza tym rozwiązania Soboru w wielu punktach po

szły o wiele dalej, niż wyrażały to najśmielsze głosy przedstawi

cieli "nowej teologii". Z perspektywy posoborowej inaczej też o- 

cenia się myślicieli należących do tego nurtu, niż to czyniono w 

latach pięćdziesiątych. Wielu z nich a przede wszystkim de Lubac, 

został zrehabilitowany i  uznany za jednego z inspiratorów odno

wy soborowej, a nawet za symbol odnowy teologicznej*^.

Duży walor posiadają ohoćby studia historyczne podjęte właś

nie w ramach "nowej teologii"; uwzględnienie dziedzin czy aspek

tów dotychczas nieoo zapomnianych, pragnienie nawiązania kontaktu 

z myślą i człowiekiem współczesnym. Przez swą krańcowość głoszone 

poglądy stały się okazją do żywej dyskusji nad wieloma problemami, 

co zawsze jest wartościowe. Dyskusje te dotyczyły przede wszystkim

3?Tamźe, s. 219.

^Encyklika "Humani Generis" była właśnie skierowana przeciw tego typu uję
ciom filozofii i teologii, jakie m.in. reprezentują de Lubac.

^ P o  objęciu przez Jana XXIII Stolicy Piotrowej zmienił się stosunek Rzymu 
do da Lubaoa. W 1960 roku został on powołany na konsultora Komisji teolo
gicznej, prowadzącej prace przygotowawcze do Soboru Watykańskiego I I .  W 
czasie Soboru de Lubac współpracował z kard. KBnigiem, Saperem i o. Da- 
nielou w komisji, która przygotowywała tekst o a teizmie do "Gaudium et 
spes". Nalożał takżo jako konsultor do Sekretariatu dla niechrześcijan i 
niewierzących. Papież Paweł VI darzy de Lubaca szczególnym zaufaniem, czemu 
da ja wyraz m .in. częstym powoływaniem się w swoich dokumentach na jego wy
powiedzi. Po Soborze Uniwersytet w lnsbrucku i Notre Damę University /U3A/ 
nadały de Lubaconi doktoraty honoris causa.
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takich spraw, jak: poznawalność Boga, stosunek natury do nadnatu- 

ry, wiary do rozumu, koncepcji filozofii chrześcijańskiej i jej 

relacji do teologii. We wszystkich tych sprawach zabierał głos 

de Lubac. Jest on autorem ogrcmnie płodnym. Dotychczas ukazało się 

około dwustu pozycji, w tymi»rzeszło trzydzieści pozycji książko

wych /niektóre kilkutomowe/*®.

2. Główne problemy

Zainteresowania de Lubaca obejmują szeroki wachlarz zagadnień 

teologicznych i filozoficznych . Wszystkie grupują się wokół wie

lkich rzeczywistości: człowiaka, Boga i Kościoła. Usiłuje on po

kazać ścisłe zwią. ki zachodzące między nimi. Człowiek realizuje 

siebie jedynie w ścisłym związku z Bogiem, Kościół zaś stanowi 

ogniwo pośrednie między człowiekiem i Bogiem. Od strony poznawczej

de Lubac akcentuje tajemniczość Boga, której nie jest__H_ ...stanie |

zgłębić żaden człowiek ani żadna teologia. Bóg musi być ciągle p o - I 

szukiwan-y. Co więcęj, swych poszukiwań, swojej refleksji, decyzji/ 

i swego rozumienia człowiek, nie może adekwatnie wyrazić w słowach.

Mimo rozległości zainteresowań i wielości tematów podejmowa-' / 

nych przez de Lubaca nietrudno uchwycić pewną jedność jego wizji, 

szczególnie akcentowane prawdy i nurtującą jego myśl tendencję. 

Przedstawimy główne problemy jego doktryny:

1. T a j e m n i o a  K o ś c i o ł a .  Kościół dla de Lu

baca jest podstawowym elementem wizji człowieka i prawdziwego hu

manizmu. Jest rzeczywistością Bożą, która pomaga osiągnąć człowie

kowi jego właściwy cel. Toteż wizję Kościoła jako Sakramentu Chry

stusa, będącego Sakramentem Boga, wiąże de Lubac ze swoją koncep

cją człowieka z natury przeznaczonego do nadprzyrodzoności i  z 

ideologią współczesnego humanizmu. Kościół jest społecznością,w

bibliografię prBO de Lubaca (30^1965 roku podaje E.^Heulotte,Biblio- 
t rapliio ćiu lere Henri de Lubac, w: Melanges offerfcs au Pere Henri de Lu
bac, Faris 1964, s. 247-56.

^C^ćlna/j c h r ■ >V.terjstyki poglądów de Lubaca i jeęo pozycji me współczesnej 
toolcrii dokonuje J . ’.:. Connoly, Le reDouvaau theologique dans la France 
c onCo; ;por;) ino /tłum. z a n ę ./, Paris 1^66, s. 96-113; H. Vorgrimler, Henri 
do Lubac, v;: Tonilunzen der The ołowie im 20. Jahrhunderfc, Eine Geschichte 
in i'crtr9co, .3tutt-jrt-3erlint196ó, s. 416-421 oraz tenże, Henri de Lubac, 
v;s Bilans dor 'fiiooir.-ia in 20. Jalirhundart. Hrsg. H. Vorgrimler - R. Van-' 
dor Guclit, t. 3 ,  Kroiburg 1970, s. 199-214.
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której ludzkość może jedynie odnaleźć siebie i wypełnić swą misję. 

Zagadnieniu tajemnicy Kościoła de Łubac poświęcił stereg bar-
, liO

dzo podstawowych dla jogo myśli prao:

Catholioisme. Łes aspects sociaux du dogme. Ą ń s  195B|1952 

Jest to według określenia H. Urs von Balthasara "książka progra

mowa" i  dla dalszej działalności de Łubaca i dla współczesnej ekle

zjologii, akcentująca społeczny, charakter wiary, otwartość Kościo

ła na przyjęcie nowych prawd, powszechność powołania do świętości 

i powszechność jego realizacji. Corpus Uysticum.l/Bucharistie et 

l'Źglise au Moyen Age, Paris 1944 1949^ oraa Meditation surL*Śg- 

lise, Paris 1953* De Łubac szczególnie silnie podkreśla rolę Eu

charystii, będącej "sercem" Kościoła i ustala ścisłe związki ekle

zjologii z chrystologią, mariologią i pneumatologią.

Problematykę Kościoła podejmuje również po Soborze; L^Śglise 

dans la crise actuelle, Paris 1969; Paradoxe et mystere de l'figli- 

se, Paris 1967; La foi cbretienne. Bssai sur la structure du sym

bole des apótres, Paris /1969 / /wyd. poszerzone 1970/.

2 . N a t u r a  l u d z k a  i p o r z ą d e k  n a d 

p r z y r o d z o n y .  De Łubac podjął subtelny problem - w jaki 

sposób należy rozumieć stosunek między dwiema podstawowymi sfera

mi rzeczywistości, które zachodnia tradycja teologiczna przywykła 

nazywać naturą i nadprzyrodzonością. Jego rozwiązania idą w kie

runku ukazania, że powołanie do nadprzyrodzoności leży w naturze 

ludzkiej. Człowiek w głębi swego bytu przeznaczony jest do celu 

nadprzyrodzonego, a "widzenie Boga" jest przedmiotem naturalnego 

pragnienia człowieka. Koncepcja natury ludzkiej znajduje wyraźny 

oddźwięk w poglądach de Łubaca na naturalne poznanie Boga.

Problem relacji między naturą i nadnaturą podjął de Łubac w 

następujących dziełach:

Surnaturel. Etudes historiques. Paris 1946; Le mystere du 

surnaturel, "Recherches de Science Religieuse" 36 /19 49 / s .80-121. 

Po wielu latach powrócił do tego tematu uwzględniając dyskusję,

42
Da Lubac jest uznawany za wybitnego eklezjologa, obok Journeta, Congara i 
Montchauila, jednego z prekursorów i inspiratorów eklezjologii Soboru Wa
tykańskiego I I .

-Tolskie tłumaczenie U. Stokowska, Katolicyzm, Społeczne aspekty dogmatu, 
Kraków 1961. Prawie wszystkie książki de Lubaca są tłumaczone na inne ję
zyki, W tyn niemiecki, angielski, włoski^ hiszpański, portugalski, japoń
ski.
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jaką w pierwszej połowie XX wieku wywołało stanowisko Blondela,Ma- 

rechala, Rousselota, a w latach pięćdziesiątych - jego własne po

glądy. Owocem tych przemyśleń są: Augustinisme et theologie moder

na, Paris 1965; Le Mystere du Surnaturel, Paris 1965.

3 . P r o b l e m a t y k a  p o z n a n i a  B o g a  i ,  

z a g a d n i e n i e  h u m a n i z m u .  Swoje dociekania w j 

tej dziedzinie de Lubac koncentruje na zagadnieniu genezy idei Bo- ! 

ga i źródeł Jego afirmacji. Koncepcję naturalnego poznania Boga 

wiąże ściśle z koncepcją natury ludzkiej, skierowanej do "widze

nia Boga" oraz uznaniem jedności wizji filozoficznej i teologicz- 

nej /porządek teologalny/.

Koncepcja natury i naturalnego poznania Boga znajduje wyraz w 

rozumieniu humanizmu. Podstawą godności ludzkiej jest powołanie na

dnaturalna wpisane w naturę. Prawdziwy humanizm musi więc uwzględ

nić nadnaturalne powołanie człowieka i dążyć do jego wypełnienia. 

Tradycyjne pojęcie Boga osobowego jako tego, kto wchodzi w dia

log z osobą ludzką, jest niezbędne dla humanizmu, co więoej - trwa

ły humanizm postuluje rzeczywistość chrześcijańską, a rzeczywis

tość chrześcijańska implikuje prawdziwy humanizm.Konsekwencją ne

gacji Boga i humanizmu ateistycznego .jest humanizm nieludzki,tzn. 

niezgodny z powołaniem człowieka.

Problematykę powyższą rozpatruje de Lubac w następujących 

pracach: L'Origine de la religi on, w: Essai sur Dieu, L*Homme et 

l'Univers, Paris 1937, s. 237-267 Paris 1957. s. 283-312 oraz De 

la connaisspnce de Dieu, Paris 1941, 1948^; Reflexions sur l*idee 

de Dieu, "Cite Nouvelle" 1942, s . 339-349;Su pensant a Dieu, "C i

te Nouvelle" 1944, s. 148-157; Le dramę de l'humanisme athle, Pa

ris 1944, 1959^; De l'actualite de Dieu, "Cahiers du Monde Nouve-
44

au" 1946; Sur les chemins de Dieu, Paris 1956 ; Sur le chapitre 

XIV® du "Proslogion" /Dieu prouve et Dieu trouve/, w: Spicilegium 

Beccense. Congres international du IX8 Centenaire de l#airdvae d'in- 

selme au Bec, t. I ,  Paris 1959, s. 295-312; Atheisme et sens de 

1'homme, Paris 1968^ .

4 . M e t o d a  e g z e g e z y  b i b l i j n e j  w ok

resie patrystyki i średniowiecza. W rozległych studiach poświęco-

jest poszarzeniem, i w pewnyn sensia zmodyfikowaniem, poprzednio 
wydanej, o£rc.-mie dyskusyjnej, książki De la connaiesance de Dieu. Tłum, 
na język polski Ó. Sclierer, Ma'drogach Boga, Paryż 19?0.

^Tłum . polskio 0. Scherer, Ateizm i eens człowieka, Paryż 1969.



nych metodzie egzegezy biblijnej de Łubac dąży do ukazania pełnych 

wymiarów Pisma św .; historycznego, duchownego, społecznego i  es

chatologicznego.

Histoire et Esprit. i/intelligence de 1'ficriture d*apres Ori- 

gene, Paris 1950; Origene et saint Thomas d /Aquin, "Recherches de 

Science religieuse” 36 /19 49 / 602-603; Exęgese medievsle.Les ępiat- 

re sens de l*Ecriture. I ,  I I  Psris 1959, I I I  Paris 1960 i  IV Pa

ris 1964.

5 . Studia nad b u d d y z m e m  podejmował de Łubac w 

przekonaniu o powszechności objawów przeżyć religijno-mistycznych 

i powszechności przejawów miłości. Owocem dociekań w tej dziedzi

nie były: Aspects du Bouddhisme, t . I  Paris 1951, t. I I  Paris 1955; 

La rencontre du Bouddhisme et de l*Occident, Paris 1952; La notion 

du bien et du mai morał dans le Bouddhisme, et spicialement dans 

l #amidismet w: Les Moralea nonchretiennes, Journees "Ethnologie 

et Chrltiente", Paris 1954, s. 52-74; La oharitl bouddhiąue, "Buli 

des Pao. cethol. de Lyon" 1 /1950/ 1-31; Le Bouddhisme et l'Occi- 

dent moderne, "Śtudes" 2 7 2 /1 9 5 2 /  327-346; La no+don du bien et 

du mai morał dans le Bouddhisme, "Rythme du monde" 1954.

6. Prace poświęcone T e i l h a r d  o w i  d e  C h a r -  

d i n  i B l o n d e l o w : '  stanowią nie tylko wyraz wspól

noty poglądów na wiele spraw z dziedziny myśli chrześcijańskiej, 

lacz także są świadectwem głębokiej przyjaźni, jaka go łączyła z 

tymi myślicielami. Le personnalisme du Pere Teilhard de Chardin, 

"Buli. de 1 'Union cathol. des scientifiąues franę." 64 /1 961/ 3-12; 

La pensee religieuse du Pere Teilhard de Chardin, Paris 1962; Pier- 

re Teilhard de Chardin: Lettres d^Śgypte, editees par H .L . avocune 

preface, P8ris 1963; Mourice Bondel et Augustę ValensijsCorrespo- 

ndance. Źdition annotee, Paris 1957; Le motif de la creatdon dans

Etre et les etres" de Maurice Blondel , NET 65 /1938 / 220-225.

Wyrazem uznanią dla postawy i dzieła de Lubaca było wydanie z 

okazji jubileuszu pięćdziesięciolecia jego życia zakonnego trzyto- 

mowego dzieła przez uczniów, kolegów i przyjaciół. Współautorami 

tego dzieła są m .in. Chenu, Congar, Danielou, Gilson, Rahner^.

devant Dieu. Melanges offerts au Pere Henri de Lubao, Paris 1964. 
Praoii, która powstała przy współudziale sześćdziesięciu kilka autorów, 
dziali się na trzy tcray. Tytuły tomów w pewnym sensie charakteryzują 
kierunki działalności de Lubaca: Pierwszy - poświęcony Pismu św. i Ojcom 
Kościoła; drugi - historii myśli chrześcijańskiej w wiekach średnich i w 
XIX wieku; trzeci - studijn^teologicznym i filozoficznym oraz problemom i 
rolięii•porównawczej: "Ejfegese ej patnstiąue; Da Moyen Age au siacie des 
Luinieres; Perspectives d aujourd hui.
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3. Charakter prac poświęconych poznawalności Boga

Pozycje dotycząca poznawalności Boga, które będą tu przedmio

tem szczegółowej analizy, skupiają w sobie wszystkie zasadnicze 

tendencje de Lubacs, jeśli chodzi i  o jego teorię i  o sposób roz

wiązywania problemów. Charakterystyka ich daje więc klucz do zro

zumienia całej postawy poznawczej de Lubaca.

a / PRAKTYCZNY CHARAKTER PRAC

W dziedzinie poznawalności Boga de Lubacowi nie chodzi o pra

ce odkrywcze czy ściśle naukowe. Cel swoich pism określa jako "po- 

danie braterskiej ręki ludziom w ich poszukiwaniu Boga” Toteż 

ocenia je jako prace praktyczne, które nie pretendują, ani do wy

czerpania całokształtu problematyki wchodzącej w zakres teologii 

naturalnej, ani nie uwzględniają całej aparatury naukowej.Stąd us

prawiedliwiona jest - jego zdaniem - metoda, jaką się posługiwał w

wykładzie prawdy o Bogu, a którą sam określił jako "wolną reflek-
48

sję na temat najbardziej podstawowy" .

W rzeczywistości sprawa przedstawia się nieco inaczej.Wpraw

dzie sposób przedstawienia robi pozory pracy nieściśle teoretycz

nej /redakcja nieciągła, dygresje, przeplatanie poezją/ zasadniczo 

jednak de Lubac porusza prawie całokształt problematyki teoretycz

nej wchodzącej w zakres filozoficznej nauki o Bogu. Omawia bowiem 

pochodzenie i naturę idei Boga, charakter afirmacji Boga,rolę do

wodu filozoficznego i różne jego postacie, sposób poznawania natu

ry Boga. U podstaw tej "wolnej refleksji" żawarta jest cała swo

ista koncepcja poznewalności Boga. Przyjęty sposób jej wkładu jest 

także w pewnej mierze jej funkcją. Zresztą ostatnia pozycja "Sur 

les chemins de Dieu" już nawet i formalnie posiada charakter nau

kowego studium. Została bowiem wyposażona *  całą "aparaturę nauko

wą".

Jeśli de Lubac przez stwierdzenie praktycznego charakteru swo

ich prac broni się przed dyskusją nad teoretycznymi podstawami je

go t e o r i i ^ ,  to przejawia w ten sposób jakiś niewłaściwy stosunek

^'"sur. lea chemins de Dieu, a. 243. 

ł8Tamie, s. 246.- 

^°Por. tamie, a. 241-3.
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między ujęciami praktycznymi i teoretycznymi w tej dziedzinie.Sto

sunek ten nie polega pr;3cież nc odrębności twierdzeń czy podstaw 

teoretycznych, ale ne odrębności sposobu przedstawiania prawdy te

oretycznej. Wszelkie pouczenia praktyczne wypływają z założeń te

oretycznych.

Wobec tego całkowicie usprawiedliwiona wydaje się nie tylko 

ocena prakseologiezna /czy rzeczywiście pomógł ludziom w poszuki

waniu Boga/, ale i ooena ściśle teoretyczna tych prac: jakie są 

podstawy filozoficzne teorii Boga zawartej w tych,raczej tylko po

zornie nieteoretycznych,dziełach.

b / J^ZYK

Na charakter języka prac de Lubaoa złożyło się wiele przy

czyn: pochodzenie terminów i pojęć z różnych systemów filozoficz

nych, łączenie różnych aspektów poznawczych /filozoficznego, teo

logicznego, biblijnego/, chęć zerwania z terminologią scholastycz- 

ną i  uwspółcześnienia języka, pewne nieprawidłowości metodologi

czne /nieprzestrzeganie stopni języka, mieszanie porządku ontycz

nego z poznawczym i t p ./ .  Wszystko to sprawia, że język tego typu 

stanowi ogromnie trudny materiał do analizy.

Pakt, iż de Lubac posługuje się terminami zaczerpniętymi z 

bardzo różnych kierunków filozoficznych i teologicznych powoduje, 

że zrozumienie używanych przez niego terminów wymaga z jednej stro

ny zapoznania się ze znaczeniem, jakie posiadają w danym systemie, 

a z drugiej - wydobycia swoistego znaczenia, nadanego im przez de 

Lubaca /np . poznanie habitualne, poznanie implicite,poznanifl przed- 

filozoficzne, contuitio, partycypacja, egżemplaryzm i t p ./ .

De Lubac usiłuje wykazać swoistą odpowiedniość między po

znaniem naturalnym a poznaniem przez wiarę. Stąd specjalnie używa 

dla wyrażenia poznania naturalnego terminów zaczerpniętych z Bi

blii /np . objawienie, objawił, sens anagogiczny it p ./  czy z teo

logii objawionej, co znowu powoduje wieloznaczność języka.

Usiłowanie pogodzenia własnych poglądów z oficjalną nauką Ko

ścioła sprawia, że de Lubac pewnych terminów używa w różnych,przy

najmniej dwu, znaczeniach w zależności od tego, czy wyraża własny 

pogląd, czy oficjalnie przyjętą naukę. Dotyczy to przeds wszystkim 

takich terminów, jak: dowód, dialek^yka, analogia, metafizyka.
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De Lubac usiłuje unowocześnić język: "moją ambicją jest jedy

nie w języku, który byłby nie za stary, wyrazić pewne prawdy wie

czne"'’®. Unowocześnienie to realizuje w ten sposób, że świadomie 

unika terminologii scbolastycznej, którą uważa za skostniałą i 

abstrakcyjną, a używa przede wszystkim języka Ojców Kościoła.któ

ry - deg° zdaniem - jeśt bardziej "żywy" i bardziej "współczesny” 

oraz języka zaczerpniętego ze współczesnych kierunków filozoficz

nych. Przede wszystkim posługuje się tu językiem J . Marechala i 

zwolenników filozofii refleksyjnej. Kierunki te, obok filozofii czy

nu, aą szczególnie bliskie postawie poznawczej de Lubaca.

Zależność de Lubaca od Ojców Kościoła sprawia, iż używa on 

wielu przenośni, metafor, wyrażeń o zabarwieniu poetyckim,emocjo

nalnym, np. "idea Boga jest duszą duszy"; "idea Boga jest żywym o- 

brazem bóstwa"; "wznoszę się do Boga tak, jak oddycham"; "dowód 

noszę w sobie".Analizując tego typu wypowiedzi trzeba się p.od ty

mi przenośniami doszukiwać ich właściwego sensu.

W ogóle de Lubac lubi używać terminów frapujących,zaskakują

cych, trochę niezwykłych. Lubi zestawienia pozornie wykluczające 

się /"afirmacja Boga jest aktem najbardziej wolnym i najbardziej 

koniecznym"; "ma coś z dowodu św. Anzelma i decyzji"/, akcentując 

paradoksalność sytuacji. Zresztą czyni to zupełnie świadomie i z 

przekonania. Uważa bowiem, że wyrażenie prawd dotyczących 3oga 

przy pomocy tego typu sformułowań jest właściwszą formą niż jaka

kolwiek inna, bo chodzi o prawdę, której umysł ludzki nie jest v; 

stanie zgłębić i nigdy nie wychodzi z etapu poszukiwania. Użycie 

paradoksu wskazuje, że pogląd jest "prowizoryczny", zawsze niekom

pletny, który jednak zmierza do syntezy, ale jej nigdy nie osią

ga'51.

Często język de Lubaca ma charakter ewokatywny. Nie tyle jeśt 

narzędziem użytym do zakomunikowania prawdy, ile raczej środkiem 

służącym do wywołania w czytelniku wrażenia bogactwa rzeczywistoś

c i , złożoności problemu, pogłębienia świadomości tajemnicy itp.

Poza tym de Lubac często stosuje skróty myślowe, nie wyjaś

nia użytych terminów, używa ich w kilku znaczeniach, miesza stop

nie języka. Trudno go za każdym razem posądzać o elementarne nie-

^Tamże, s. 2 W ,

51Por. Nouvaaux Paradozaa, Paris 1955. s. 9.
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rozróżnienie porządku poznawczego od porządku ontycznego. W więk

szości przypadków jest to chyba wynik braku precyzji języka-*2 .

Przy analizie twierdzeń de Lubaca trzeba wziąć pod uwagę 

wszystkie tu wyliczone momenty i właściwości języka jego p-ao. 

trzeba więc nie tylko analizować dane terminy i zasady,ale doszu

kać się istotnego dla jego teorii ich znaczenia.

o / SPOSÓB REDAGOWANIA

De Lubac w pracach o Bogu, jak zresztą i  w wielu pozostałych, 

stosuje redakcję swoistą. Wprawdzie większe praoe podzielone są 

na rozdziały o sprecyzowanej w tytule problematyce, ala w tych o- 

gólnych ramach przeprowadzone rozważania mają charakter szkiców, 

zsrysów, rzucanych myśli, pozornie wydawałoby się, wzajemne niepo

wiązanych.

Taki sposób pisania de Lubac wybiera zupełnie świadomie. Je

go zdaniem redakcja nieciągła najlepiej wyraża prawdę o przedmio

cie teologii naturalnej, którego nie sposób zamknąć w rozważaniach 

precyzyjnych i logicznie powiązanych. Poza tym taki sposób pisa

nia zmusza do refleksji, do osobistego wysiłku czytelnika, co jest 

cenne, zwłaszcza w dziedzinie, gdzie proces poznawania czy poszu

kiwania nie może być nigdy zakończony.

Jest to także swoista reakcja na podręcznikowe ujęcie teolo

gii naturalnej, które - zdaniem de Lubaca - zniekształcają i zubo

żają "prawdę żywą". Prawdy tej nie da się ująć ani w sztywne ramy 

systemu, ani w wykończoną formę redakcyjną. Uważa on zresztą, że 

wszelkie wyrażenie myśli, wszelkie poznanie prawdy jest zawsze 

tylko częściowe. Kiedy się je wyreża w formie fragmentarycznej do 

"częściowośoi" tej człowiek się jawnie przyznaje^.

Techniczna strona prac de Lubaca nie jest więc dziełem przy

padku. Jest zamierzona i pełni funkcję poznawczą: wyraża pogląd 

de Lubaca co do możliwości i granic poznania Boga prżez człowieka.

ŁI. Corvez piszą o Języku de^Lubacai "langaga plua qu*ambiqui et en matieie 
si grava trop perilleux". L Idle et affirmation da Dieu, s. 322.

Nouveaux Paradoxes, s. 7.
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d / SPOSÓB UZASADNIANIA TiTISRDZEŃ

Najczęściej stosowanym przez de Lubaca sposobom usprawiedli

wienia własnych poglądów jest powoływanie się na twierdzenia zna

nych, cieszących się poważaniem, autorów. Dotyczy to przede wszy

stkim Ojców Kościoła, zawsze wyróżnianych przez do Lubaca i rze

czywiście inspirujących jego teorię, następnie św. Tomasza, a ze 

współczesnych autorów: J . Uarechala, Blondela i przedstawicieli 

tzw. filozofii refleksyjnej.

Poza tym de Lubac posiada swoistą koncepcję jedności i zgod

ności poglądów filozoficznych różnych autorów, zwłaszcza chrześ

cijańskich. "Philosophia perennis" w ujęciu de Lubaca pełni na te

renie teologii naturalnej analogiczną rolę jak "tradycja żywa" na 

terenie teologii objawionej. Toteż nie tylko wystarczającym, ale

- według de Lubaca - szczególnie przekonującym argumentem dla uza

sadnienia jakiejś prawdy jest zgodność /rzeczywista czy tylko su

gerowana przez do Lubaca/ wielu autorów. De Lubac przyjmuje jakby 

swoiste "kryterium zgodności". Dlatego też był on szczerze zdumio

ny, że dyskutowano z jego poglądami, skoro one mają za sobą "świa

dectwo filozoficznej tradycji".

Nie uwzględnia on najczęściej zasadniczych, ontologicznych i 

teoriopoznawczych podstaw poszczególnych systemów, z których za

pożycza swoje twierdzenia. Toteż bardzo, często nadaje im zupełnie 

inne znaczenie niż to, które posiadają w ramach własnego systemu. 

Dotyczy to przede wszystkim poglądów św. Tomasza. Zasad i twier

dzeń tomistycznych używa De Lubac najczęściej w innym znaczeniu,niż 

posiadają one w filozofii tanistycznej /np , zasada: "każdy pozna

jący poznaje implicite Boga w tym co poznaje"/. Nie dostrzega og

romnej różnicy, jaka istniejo między jego sposobem podejścia do pro

blemu poznania Boga, a ujęciom Tomasza z Akwinu. Uważa nawet, że
• • 5 4

jest bardziej wierny duchowi jego nauki, niż wielu jego uczmów' .

Tam, gdzie de Lubac uzasadnia twierdzenia "stanami rzeczowy

mi" popełnia najczęściej błąd nierozróżniania porządku poznawcze

go i ontycznego /np . "idea Boga nie ma genezy, bo Bóg nie ma po

czątku"; "afirmacja Boga jest uprzednia w stosunku do wszelkiego

Ca . ^
^ "Nous cęoyans avoirsuivi, §ur oe point essentiel le scheme sssontijel da 

lg pensee thomista, de preferance a touta autre ph^losophie appcouyae dans 
1 Ćglise. Bt certainęmant noua etians plus fidale a saint Thomas qua ceiuc 
qui ont cru pouvoir a ce sujet nous crj-tiquer an son nom” , Sur la a ohesans 
de Dieuc s. 249-50.
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poznania, bo Bóg będąc Absolutem nie może być afirmowany na mocy 

różnej od siebie zasady"/.

Wiele uzasadnień, a raczej zapożyczeń i koncepcji czerpie de 

Lubao z Biblii /np . koncepcję duszy jako obrazu Bożego, koncepcję 

stworzenia/ i  na tej podstawie opracowuje i  rozwija swoją teo

rię . Łączy się to z jego koncepcją stosunku filozofii do teologii. 

Jest on przeciwnikiem "filozofii oddzielonej" /"philosophie sepa- 

re e "/. Głównie za Ojcami kościoła przyjmuje koncepcję filozofii 

blisko powiązanej z teologią.

e / KONSEKWENCJE METODY DE ŁUBACA

Fragmentaryczny charakter filozoficznych wypowiedzi de Łuba

ca, redakcja nieciągła, zapożyczenia z diametralnie różnych sys

temów, wszystko to sprawia, że analiza jego teorii nie jest łatwa 

i  że dopuszcza wiele możliwych interpretacji*

Pod mnóstwem różnych, często niespójnych, twierdzeń i  teks

tów kryje się jednak własna myśl de Łubaca, która kieruje i  ukła

dem tekstów i ich interpretacją.

Ma to konsekwencje praktyczne, które trzeba uwzględnić przy 

interpretacji: u de Łubaca nie są ważne poszczególne formułki,któ

rymi się często zasłania, ale pewne ogólne koncepcje, które upor

czywie chce przekazać czytelnikowi i do których ciągle nawraca* 

Zresztą w filozofii nigdy nie jest najważniejsza ta czy im a wy

rwana z kontekstu teza, ta czy inna poszczególna wypowiedź,ale wi

zja całości, chciałoby się powiedzieć mentalność, która inspiruje, 

często bez dostatecznego uświadomienia sobie tego przez samego au

tora, wszystkie wnioski szczegółowe*

Charakter pism de Łubaca wyznacza także metodę, jaką zastoso

wano w pracy. Polega ona przede wszystkim na analizie tekstów de 

Łubaca i dosięgnięciu racji kryjących się u ich podstaw czy u pod

staw wyboru tekstów przez de Łubaca zapożyczonych i ich wewnętrz

nej krytyce. Ponieważ jednak de Łubac nie zawsze liczy się z za

sadami filozofii czy metodologii, trudno ograniczyć się do krytyki 

czysto wewnętrznej i  dlatego wydaje się usprawiedliwione zastoso

wanie w pewnej mierze krytyki zewnętrznej. Ocenia się oczywiście 

nie wyrwane z kontekstu zdania, ale ogólniejsze twierdzenia czy 

koncepcje: od strony treściowej - z punktu widzenia najogólniej
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szych tez filozofii tomistycznej /usprawiedliwione jest to częstym 

powoływaniem się de Lubaca na Tomasza z Akwinu/ oraz od strony fo

rmalnej - z punktu widzenia ogólnych zasad metodologicznych.

1 / PROBLEMATYKA PRACY

Na tle zarysowanej sytuacji we współczesnej filozofii Boga i 

uwag dotyczących postawy poznawczej de Lubaca istotny problem prB- 

cy da się wyrazić « formie następującego pytaniat co było racją,że 

de Lubac tak właśnie rozwiązał kwestię poznania Boga czyli, jakie 

są podstawy filozoficzne, w najszerszym znaczeniu tego słowa /on- 

tologiczne, teoriopoznawczei metodologiczne, historyczne/, teorii 

de Lubaca oraz, czy są one adekwatne dla rozwiązanie problemu ist

nienia Boga i poznania jego natury.

Tak sformułowane pytanie, wyrażające główny problem, stanie 

się bardziej zrozumiałe, jeśli zostanie uszczegółowione przez py

tanie pomocnicze, na które odpowiedzią będą poszczególne rozdziały 

pracy: 1 ° co de Lubac rozumie przez poznanie naturalne i  w czym 

upatruje źródła takiego poznania? 2 °  jak przebiega proces pozna

nia Boga, a przede wszystkim jaki jest jego punkt wyjścia, co roz

strzygnie problem,z jakim typem poznania mamy do czynienia: czy 

zgodnego z aprioryzmem,ozy z empiryzmem, 3 jaki jest charakter te

go poznania: metafizyczny, czy ametafizyczny i jakie są podstawy je

go konieczności i  wartości? 4 °  jakie są konsekwencje teoriopozna- 

wczej postawy de Lubaca w poznaniu natury Boga?

Dodatkowy problem, rozwiązywany w trakcie poszczególnych ro

zdziałów, dotyczy usytuowania teorii de Lubaca na tle ujęć histo

rycznych i  współczesnych*

1 . Koncepcja natury ludzkiej, w konieczny sposób przyporząd

kowanej do "widzenia" Boga, czyli do oeobowego z Nim spotkania, 

wyznacza u de Lubaca jego koncepcję poznania naturalnego. Jest to 

ujęcie wprost "obecności" Boga w duszy ludzkiej, będącej "ohrazem" 

Boga oraz w rzeczach materialnych rozumianych jako symbole Boga. 

Jest to tzw. naturalne poznanie mistyczne albo po prostu poznania 

religijne.

Od strony przedmiotowej taki typ poznania umożliwia podobień

stwo bytów stworzonych do Boga i związaną z nim obecność w nich
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Boga, od strony człowieka - przyporządkowanie do Boga nie tylko on

tyczne, ale i poznawcze /dynamizm inteligencji, zdolność afirmacji, 

siła transcendencji/. Koncepcja poznania habitualnego wyjaśnia .we

dług de Lubaca, pierwszy kontakt poznawczy duszy z Bogiem.

Problem: naturalizm czy supernaturslizm w koncepcji de Luba

ca przybiera nieco inną formę, wyznaczoną jego poglądami na sto

nek natury do nadnatury i odrzuceniem tzw. koncepcji natury czys

tej. To sprawia, że prezentowany przez niego typ poznania, już w 

punkcie wyjścia nie je6t neutralny wobec ostateoznego rozwiązania. 

Ujęcie duszy ludzkiej, jako obrazu Boga, a rzeczy materialnych ja

ko Jego śladów, suponuje bowiem uprzednią wiedzę o Bogu.

Egzemplaryzm nie stanowi także od strony ontologicznej dosta

tecznego usprawiedliwienia dla stwierdzenia istnienia Boga bez u- 

wikłania się w panteizm. Między człowiekiem a Bogiem nie zachodzi 

bowiem relacja podobieństwa w zakresie treści. Uwzględniając więc 

jedynie relacje przyczynowo-wzorcze nie można rozstrzygnąć kwestii 

istnienia Boga.

Ostatecznie wydaje się, iż koncepcja poznania naturaIna go, tak 

jak ją rozumie da Lubac, jest po prostu ekstrapolacją poznania przez 

wiarę, które on usiłuje przeprowadzić na płaszczyźnie naturalnej. 

Postulowane właściwości tego poznania /bezpośredniość ujęcia "obe

cności" Boga/ nie są jednak raożliwe do osiągnięcia na płaszczyźnie 

całkowicie naturalnej, chyba że się założy organiczny związek f i

lozofii z teologią. Nie jest to jednak filozoficznie samodzielna 

droga do stwierdzenia, że istnieje Bóg, a tylko rozwinięcia praw

dy znanej z wiary.

2 . W oparciu o zdobytą na drodze pozaempirycznej /pognanie 

habitualne - intuicyjno-intelektualny kontakt z Bogiem w głębi 

dyszy/ ideę Boga i wrodzoną człowiekowi zdolność jego afinnacji do

konuje się dialektyczny proces poznawania Boga.

Od strony podmą otowej usprawiedliwia go właśnie obecność Bo

ga w człowieku i związana z tym idea Boga oraz konieczna pierwot

na afirmacja Boga, które rozpoczynają i kierują procesem poznania. 

Od strony rzeczywistości przedmiotowej - symboliczna relacja, ja

ka zachodzi między bytami materialnymi a Bogiem /egzemplaryzm,par

tycypacja w ujęciu platońskim/. Afirmacja Boga w 3woim pierwszym 

stadium zobiektywizowanym dziedziczy tę właściwość: jest to afir- 

maoja symboliczna.

Z powodu zasadniczej nieadekwacności pojęć zaczerpniętych ze
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świata materii, które jednak warunkują proces obiektywizacji, za

wiera on fazy nie tylko pozytywne, ale i negatywne - jest to pro

ces oczyszczania. Dokonuje się całkowicie dzięki intuicyjnej zdo

lności afirmacji, w oparciu o daną człowiekowi ideę Boga.

Dowód filozoficzny w takim układzie nie pełni funkcji samo

dzielnej. Jest jednym z etapów obiektywizacji afirmacji spontani

cznej. Aparatura pojęciowa i logiczna forma dowodu posiadają cha

rakter zewnętrzny i dotyczą raczej formy niż treści. Dowodami spe-. 

cjalnie wyróżnionymi przez de Lubaca, w zasadniczych liniach har

monizującymi z jego postawą poznawczą, są dowody: ontologiczny św. 

Anzelma, w interpretacji nadanej mu przez filozofię refleksyjną, 

dowód deontologiczny i  "świadectwo świętych".

Miłości łaska /porządek nadprzyrodzony/ stanowią ostatni etap 

obiektywizacji i afirmacji pierwotnej - ostatecznie zapewniają naj

bardziej właściwą treść idei Boga oraz dają pożądaną pewność "po

siadania" Go.

Centralnym problemem w procesie poznania Boga, w takim uję

ciu, jest poznawcze usprawiedliwienie obecności idei Boga w czło

wieku, uprzedniej w stosunku do wszelkiego poznania świadomościo

wego. De Lubac czyni to rozmaitymi sposobami, przez własną konce

pcję poznania habitualnego, przez odwołanie się do stanowiska Ma- 

rechala /afirmacja implicite Boga jest koniecznym,apriorycznym wa

runkiem przedmiotowości poznania/, czy filozofii refleksyjnej.do

szukującej się źródeł idei Boga we własnej świadomości.

Wszelkie formy usprawiedlivdenia tego punktu wyjścia mają u 

de Lubaca charakter całkowicie pozaempiryczny /idea Boga nie ma ge

nezy w sensie pochodzenia jej treści z doświadczenia rzeczy mater

ialnych/. Forma aprioryczności natomiast jest trudna do sprecyzo

wania. Stanowisko de Lubaca wciąż oscyluje między ontologizmem,in- 

neizmem, albo po prostu fideizmem.

3 . Ostatecznie de Lubac unika wszystkich tych skrajnych sta

nowisk przez przeniesienie poznania Boga z płaszczyzny teoretycz

nej na płaszczyznę witalną, życiową, praktyczną.Intuicjonizm,sym

bolizm, subiektywizm doprowadzają go do irracjonalizmu. U podstaw 

pewności poznania, wiedzionego przez konieczne, instynktowne siły, 

znajduje się działanie i "logika życia".

Taka ametafizyczna postawa de Lubaca i ametafizyczny typ po

znania, który on reprezentuje, stwarza ogromne trudności w uspra

wiedliwieniu jego możliwości i  wartości. Nie ma bowiem żadnych o
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biektywnych podstaw do racjonalnego stwierdzenia konieczności te

go poznania, a przede wszystkim autonomicznego w stosunku do wie

dzy objawionej rozstrzygnięcia problemu istnienia Boga.

4 . Poznanie natury Boga jest prostą konsekwencją postawy po

znawczej de Lubaca wobec stwierdzenia Jego istnienia.

Pojęcia zaczerpnięte z rzeczywistości materialnej są zasad

niczo nieadekwatne wobec rzeczywistości transcendentnej. Podstawą 

ich odniesienia do Boga jest dana człowiekowi "siła eminencji", 

która kieruje procesem poznania w ramach tzw. trzech dróg: afir

macji, negacji i  eminencji. Od strony rzeczywistości obiektywnej 

poznanie Boga usprawiedliwia egzeraplaryzm i  partycypacja,rozumia

na przede wszystkim jako treściowe podobieństwo bytów stworzonych 

do Boga.

Przy takich supozycjach właściwie nie ma adekwatnych podstaw 

filozoficznych do stwierdzenia w sposób niepowątpiewalny atrybu

tów Boga. Analogia metaforyczna ozy pojęcia analogiczne w rozu

mieniu de Lubaca /jednoznaczne z negacją/, nie mogą być "narzędziem'1 

orzekania koniecznego. Proces poznania natury Boga, gdyby przepro

wadzić go konsekwentnie na płaszczyźnie ściśle naturalnej, prowa

dziłby nieuchronnie do agnostyoyzmu. Jeśliby się przyjęło uprzed

nią wiedzę o Bogu np. z wiary - proces ten miałby charakter raczej 

kontemplacji Boga w sobie i  w otaczającym nas świecie, niż samo

dzielnej drogi ujęcia Jego natury.



I

Ź R Ó D Ł A  P O Z N A N I A

Mówiąc o "źródłach" naturalnego poznania Boga ma się zwykle 

na myślij a / od strony przedmiotowej - układ rzeczy, będący punk

tem wyjścia w poznaniu i b / od strony podmiotowej - władze pozna

wcze człowieka, przy pomocy których jest on zdolny przekroczy: te

ren bezpośredniego doświadczenia i dojść do koniecznej asercji Bo

ga.

Problem polega więc na tym, co w rzeęzy i jaka władza pozna

wcza w człowieku umożliwia dojście do stwierdzenia, że istnieje 

Bóg i w pewnej przynajmniej mierze poznanie kim On jest,

W tym jednak miejscu rozchodzą się systemy filozoficzne. W 

zależności bowiem od aspektu badanej rzeczywistości oraz od kon

cepcji człowieka i jego uzdolnień poznawczych, źródła poznawalno- 

ści Boga upatruje się, zarówno w różnych elementach rzec żywi stośai, 

jak i rozmaicie tłumaczy się możliwość transcendencji poznania.

W przypadku teorii poznania Boga, przedstawionej pr^ez de Lu- 

beca, sprawa jest tym bardziej skomplikowana, że przyjmuje o nr •swo

istą , odrębną od rozpowszechnionej na terenie teologii naturalnej, 

koncepcję naturalnego poznania Boga. W jego ujęciu nie byłoby ono 

poznaniem tylko intelektualnym, ale procesem angażującym wszyst

kie władze człowieka, który ze swej istoty ma być uzdolniony do 

"widzenia Boga", tzn. do osobowego z Nim spotkania.Zwykle tego ty

pu ujęcia wiąże się z religijną koncepcją Boga, danego w objawie

niu nadprzyrodzonym. De Lubac - podobnie jak i inni zwolennicy ko- . 

ncepcji religijnego poznania - przyjmuje możliwość re!Łigijn#go>j, a 

przy tym naturalnego,' poznania Boga. źródła, takiego poznania tkwią
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przede wszystkim w obecności Boga w duszy człowieka,będącego ob

razem Boga, w rzeczach materialnych - symbolach Boga oraz w spec

jalnych uzdolnieniach człowieka pozwalających tę obecność ująć.

§ 1. NIEWYSTARCZALNOSC 
CZYSTO RACJONALNEGO POZNANIA BOGA

1. Poznanie religijne a poznanie filozoficzne
• • 1 * •

De łubac nie używa określenie "poznanie religijne" . Mowi o 

naturalnym poznaniu Boga i prace z tego zakresu zalicza do teo- 

logii naturalnej, a nie teologii objawionej . Takie stwierdzenie 

nie rozwiązuje jednak problemu. Pomijając fakti de Lubac nie 

utrzymuje się przez cały czas swoich rozważań na płaszczyźnie 

poznania ściśle naturalnego i w wielu punktach miesza je z pozna

niem przez wiarę, trzeba wziąć pod uwagę i to, że we współczesnej 

myśli filozoficznej termin: "naturalne poznanie Boga" nie jest 

jednoznaczny. Wyróżnia się bowiem naturalne poznanie filozoficzne

i naturalne poznanie religijne. Prezentowany przez de Lubaca typ 

poznania określa się - przynajmniej w polskim środowisku - jako 

poznanie religijne .

Określenie takie nie oddaje jednak całego charakteru pozna

nia. Sama koncepcja poznania religijnego nie jest bowiem sprecyzo

wana. Przede wszystkim nie dość jasno zarysowuje się stosunek te

go typu poznania do poznania filozoficznego i do poznania religij- 
t t ,  .  . 2 1  

nego, które jest właściwe dla teologu objawionej . Wprawdzie sto

sunek poznania religijnego do poznania filozoficznego u różnych 

autorów kształtuje się niejednakowo, najczęściej jednak poznanie 

filozoficznego i poznania religijnego nie traktuje się jako dzie

dzin odrębnych czy dopełniających się, ale jako typy poznania kon

kurujące ze sobą i wzajemnie się wykluczające . Charakteryzując

*1 . . .
Terminu "poznanie roligijne” de Lubuc używa tylko na określenie poznania 
przez wiarę. Por. De la oonnaissanoe de Dieu, s. 92.

p
Por. tamże, a. 179; Sur les chemins de Dieu, s. 242, 233, 262.

•5
A • Nossol, Idea religijnego poznania, s. 22 .

ą
Problem poruszany wielokrotnie. Por. np. H. Fries, Die katholisobe Reli
gi onsphi los ophae der Gegom-.art, Heidelberg 1949, s. 377-87: K. Rahner Htt- 
rer des Wortes, Łitlnchon 1941, s. 212-29. ’

50 stosunku poznania religijnego do dc.'cg o w na istnienie Boga, por. np. H. 
Fries, Die katholische Religionsj>hilosophie der Gegenwart, s. 333-346.

40



najogólniej ten typ poznania, mówi się, że jest to "pognanie wła

ściwe człowiekowi religijnemu"®. To ostatnie wyrażenie nie okreś

la jednoznacznie kategorii ludzi, do których się odnosi.W środowi

skach, gdzie ten typ poznania rozwija się, ludzie religijni to wy

znawcy określonych, głównie chrześcijańskich, religii. Trudno by

łoby wśród nioh znaleźć osoby, które rzeczywiście "poznają reli

gijnie" poza przeżywaniem treści objawionych. Zresztą samo poję

cie religii naturalnej jest dość chwiejne. Znane religie zawierają 

bowiem objawienie i  wobec tego wiedza o przedmiocie przeżycia re

ligijnego jest wcześniejsza od samego przeżycia.

Można by mieć również zastrzeżenie co do poprawności samego 

terminu: "poznanie religijne"| trzeba by mówić raczej o "przeżyciu 

religijnym". Wówczas zmienia się jednak pozycja takiego poznania. 

Nie byłby to autonomiczny sposób dojścia do poznania Boga,ale po 

prostu dziedzina przeżyć człowieka, związanych z faktem asercji i- 

stnienia Boga,

Również takie oeoby, jak uwzględnienie uwarunkowań podmioto

wych czy zaangażowanie żyoiowe, nie odróżniają w dostateczny spo

sób tęgo typu poznania od poznania filozoficznego. W tym ostatnim 

nie są one wykluczone, a tylko uwzględnione w odpowiednim miejs- 

ou. Postawa osobistego zaangażowania wprawdzie nie występuje wproab 

jako element deoydująoy w samym procesie poznania, że Bóg istnie

je , jest jednak implikowana jako konsekwencja praktyczna czy też 

jako jeden z warunków afirmacji Boga w życiu konkretnego człowie

ka.

Dla określenia natury poznania Boga ważne jest przede wszyst

kim sprecyzowanie, oo jest punktem wyjścia: fakt istnienia bytów 

niekoniecznych /teologia naturalna w rozumieniu klasycznej filo 

zofii bytu/, wiara i  związane z nią przeżycie'religijne("doświad

czenie" Boga /filozofia  w rozumieniu augustyńskim, teoria mistyki, 

teologia objawiona/, czy też wreszcie przeżycie reli-gijne i  doś

wiadczenie Boga realizujące się na płaszczyźnie ściśle naturalnej 

/filozofia religii w rozumieniu Schelera i  wielu współczesnyoh my

ś lic ie li /. Jeśli chodzi o rozgraniczenie między pierwszym punktem 

wyjścia, a dwoma pozostałymi, sprawa jest dość jasna. Komplikuje

6"Dla ścisłości i precyzji pojęcia «poznanie religijna# należy zaznaczyć/..J , 
ło w tym wypadku nie chodzi przede wszystkim o ogólną noetykę teologiczną, 
określaną tradycyjnie mianem poznania religijnego, ale o jej specyficzny 
odcień, mianowicie, o poznanie Boja właściwe tylko człowiekowi religijne
mu". i .  Nossol, Idea religijnego poznania Boga, s. 15.
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się natomiast, gdy chodzi o dwa pozostałe. Wspólne jest im to, że 

chodzi o "żywy stosunek do osobowego Boga", o relację zachodząoą 

między osobami. Wydaje się jednak, że za mało rozgranicza się dwie 

sprawy:

1 ° koncepcję filozofii w rozumieniu św. Augustyna, czy in

nych myślicieli z okresu starożytności chrześcijańskiej, oraz prze

dstawicieli wczesnego średniowiecza /św . Anzelm ze swym "fides 

ąuaerens intellectum"/, dla których filozofia była tłumaczeniem 

problematyki religijnej, racjonalnym wyjaśnianiem prawd wiary.Je

śli tu mówi się o poznaniu Boga w głębi duszy czy o intuicyjnym 

oglądzie Boga, to nie abstrahuje się od tego wszystkiego, co ma do 

powiedzenia chrześcijaństwo jako religia. Poznanie religijne,w tym 

ujęciu, suponuje znajomość Boga z wiary.

2 °  współczesną filozofię relig ii, która wprawdzie może czer

pać inspiracje z postawy św. Augustyna, mającą jednak inną konce

pcję przeżycia religijnego. Zwykle abstrahuje się od doświadczenia 

w oparciu o wiarę, a bada się naturalne przeżycie religijne /doś

wiadczenie sacrum/.

Powstaje więc problem, czy jest możliwa idea religijnego po

znania Boga, która obejmowałaby poglądy tych myślicieli chrześci

jańskich i współczesnych zwolenników poznania religijnego. Forma

lnie wydaje się, że nie . Faktycznie zależności są duże i często 

łączy się te dwa typy poznania lub ich elementy.

Okazuje się to wyraźnie na przykładzie koncepoji poznania Bo

ga u da Lubaca. Nie jest łatwo stwierdzić, czy mamy tu'rzeczywiś

cie do czynienia z poznaniem naturalnym czy raczej objawionym.Pro

blem: naturalizm czy supernaturalizm, pozostaje do rozstrzygnię

cia.

Sprawa jest nieco skomplikowana u de Lubaca, który przyjmuje 

swoistą koncepcję natury ludzkiej. Ona wyznacza charakter i zasięg 

naturalnego poznania Boga. Uważa on, że konieczne ontyczne i poz

nawcze przyporządkowanie do celu nadprzyrodzonego,jakim jest "wi

dzenie Boga", należy do wyposażenia natury ludzkiej^. Jego zdaniem 

przeciwstawianie porządku naturalnego i nadprzyrodzonego jest nie

uzasadnione. Bezpodstawne jest także wyróżnianie dwóch celów czło

wieka: naturalnego i nadprzyrodzonego. Pragnieniom natur-y człowie

ka jest pragnienie nadprzyrodzonego widzenia Boga. Pragnienie to

''por. Ateizm i sens człowieka, s. 79-91.
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leży w duchowej naturze człowieka . I.'ożna by pcv:iedzieć, że ducn 

jest właśnie ukonstytuowany przez to pragnienie. Jest ono abso

lutne i skuteczne, tzn. człowiek przy pomocy władz naturalnych 

bej: odwoływania się do łaski może w pewien sposób"widzieć Boga"^.

Jest ano naturalne, ponieważ jego podstawy leżą w naturze człowie- 
. . .  •" 'i n

ka; religijne, gdyż jest osobowym kontaktem z Bogiem .

De Lubac wyróżnia w naturze człowieka istnienie dwóch odręb

nych, niesprowadzalnych do siebie, bardzo silnych ćąśeń natural

nych, które stanowią ontyczną podstawę dwóch typów poznania Boga: 

mistycznego, które można by nazwać religijnym i filozoficznego:

1 . pragnienie widzenia Boga /"desir de voir de D ieu "/, które 

jest u podstaw porządku mistycznego /osobowe spotkanie z Bogiery/ .

2 . pragnienie rozumienia świata /"desir  de comprendre le mcm-
• • • *1? 

d e "/, które od strony podmiotu umożliwia poznanie filozoficzne .

Różnica między tymi dwoma typami poznanie naturalnego jest 

zasadnicza i dotycay zarówno punktu wyjścia, przebiegu procesu,jak

i  jego wyniku1^.

fi
De Lubao odrzuca jako nieuzasadnioną i niezgodną z poglądami Ojców Kościoła 
oraz ideami Jiwongelii koncepcję natury czystej, rozróżnienie porządku na
turalnego i nadprzyrodzonego. Zdaniom de Lubaca człowiek z natury przezna
czony jest do porządku nadnaturalnego i posiada jeden cel, którym jest “wi
dzenie Boga". Stanowisko de Lubaca przedstawiono w wydanej w 1946 rohJ ksią
żce, Surnaturel, wywołało żywą dyskusję. Zabierali głos w tej spranie mj.n. 
C. Boyor, !.iorale ot surnaturol, "Gragorianum" 29 /1948 /, s. 327-43; G. de 
Brorlie, Do gratuitoto ordinis oupornaturalin, tamże, s. 435-63; W. Brug- 
cer, Das Ziel des I/.onschen und das Vorlengon nach der Gottesacbau, "Scho- 
loi.tiii" 25 /1950 / s. 535: U. KHIm, Ilntur und Gnada, Berlin 19622 ; A.Piola- 
nti, Katura e grnzia, Rona 1950; K. Ralu.or, Ketur und Gmde noch dor Leh- 
ro cioj- kotholisclion Kirolie, "Una Sancty" 14 /19 59 /, 3. 74-31; H.Rc;;det, Le 
prr.hleiiO da ]a Maturo puro, "liocliorchos de ściance ro ligiouse" 35 / 1948/ .  
Do I.uh-ic jićj stawiane mu zarzuty i dyskusje, co do stosunku między porząd
kiem naturalnym i nsdprzyroli: onym, odpovaadzia> n artykule "Lo nystere du 
suriwi turel", "Rechorclioa do acionce religieuse" 36 /'1q4 9 /, s. 80-121.Osti- 
tnio problem ton podjął na ncao w Książce, Augustini m.e ot thJoiugie nodeav 
ne, laris 1965 oraz Le mystero du Surnaturel’, Taric 1965.

^"L*osprit est / . . . /  desir de Dieu". Surnaturel, s. 483. "JIous sorar.ios oróa- 
tures, et nous vęrrons Dieu. Lo dasir de le voir est en nous, il est nouc- 
mOmos". Le mystero du surnaturel, s. 111,

1CI ' *
L Kspnt / . . . /  vout la cocunumcation librę et gratuito d un etro person-

nol". óurnoturel, s. 4ts3.

" M a i n t o n o n s  quo le d e s ir  de Dieu est ab so lu t .  Le plus absolu de tolis les 
dccii’ ! ;" .  o u rn ature l ,  s ,  4 8 4 .

”̂ 'Le  dósir de voir Dieu” dęnt il effirnio 1 ’sjcistence en nojre nature< eyt 
hien en 'j|jir, au fond, d orore r,.ysti']iie. Cn ne peut le reuuira au dóar do 
comprendre le conJe". î ur les cl.onins de Dieu, s, 171-2.

racine ost autre, son termę est eutro, et son procaasus elśn-entaiî  n o.t
* pse moinś autre". Sur les chenins de Dieu, s. 174.
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V filozofii - zdaniem de Lubaca - nie dochodzi się do pozna

nia Boga jako takiego. Filozof bowiem dąż; do wyjaśnienia świata. 

Jeśli podozaa procesu poznania doohodzi do stwierdzenia istnienia 

Boga, to tylko z tytułu zasady wyjaśniającej świat. Nie jest to

"absolutny absolut", ale absolut w stosunku do niego czy do rze- 
<1/1

czy, które rozważa

Takie filozoficzne, racjonalne poznanie Boga - zdaniem de lu

baca - nie wystarcza człowiekowi. Człowiek bowiem pragnie poznać 

Boga samego w sobie. Pragnienie to realizuje się właśnie w pozna

niu mistyoznym /zawsze w rozumieniu naturalnym/, które jest poz

naniem Boga samego w sobie1'’ . Poszukiwanie filozofiozna przecho

dzi od poznania skutku do poznania przyczyny na mocy konieosnośoi 

racjonalnej; "poryw mistyczny” wznosi się od skutku, rozumianego 

jako znak, do samej rzeczywistości reprezentowanej przez znak.Pro- 

ces, jaki się przy tym dokonuje, nie może być ujęty w kategorie 

ściśle rozumowe . Mistyk odrzuca w końcu wszystkie znaki,by kon

templować Boga samego. O ile więc filozof dochodzi do pofcnania 

"Jedni jednoczącej" - w wyniku poznania mistycznego oaiąga się sa

mą Jednię.

Uznając możliwość /w teorii/ i  walor poznania filozoficznego, 

de Lubao wyakcentowuje przede wszystkim poznanie mistyczne{pozna

nie filozoficzne zostanie ujęte przez de Lubaca jako jeden s jego , *17 • . .
etapów Bzieje się to dlatego, że pragnienie bezpośredniego po-

1!*Por. tamże, s. 168-9.

^•Flus profonda que lj bęsoin rationnel,tout autre que lui, 11 y a le besoin 
mystiąue. Par v dela 1 Un unifiant quę chercbe• le ph^losophe et qui n esc 
qu une fonctięn, le mystique chercha 1 Un lui-meme, L Un dans son 5tre et 
dans son unitę". De la connaissanoe de Dieu, s. 120.

Twierdzenie, że poznanie mistyozne nie mieści się w kategoriach rozumo
wych, de Lubao uzasadnia tym, i i  w rozumowaniu konkluzja nie może zawie
rać więcej prawdy, niż było zawarte w przesłankach. /Sur les chemins da Dieu, 
s. 174/* ®e Lubac proces racjonalnego poznania rozumie bardzo wąsko.W rze
czywistości. nie jest to wynikanie ściśle formalne. Przesłanki służą nie 
jako materiał do wyprowadzenia konkluzji, na mocy wynikania logicznego; 
ich rolą polega na ułatwieniu intelektualnego dostrzeżenia stanu rzeczy, 
wskazaniu kierunku przebiegu tego procesu, w którym udział ma także intu
icja intelektualna. Por. J .Z . Zdybicka, Charakter rozumowania występujące
go w Tomaszowym dowodzie kinetycznym na istnienie Boga, "Znak" 11 /1<561/. 
s. 1482-1499. ’

*17
M ustalaniu stosunku między poznaniem mistycznym a poznaniem filozoficz
nym de Lubao powołuje się na stanowisko Maritaina. Interpretacja jego nie 
jest zGodna z koncepcją Maritaina. Ten ostatni mówi wprawdzie o ' pragnie
niu mistyoznym, które, jest głębsste niż .praenienie poznania bytu,uznaje je
dnak autonomię filozofii, a mistyka jest jakby dalszym jej rozwinięciem, 
ukoronowaniem. U de Lubaca natomiast właściwie trudno mówić o autonomicz
nym poznaniu filozofioznym. Związki między ^mistyką a filozofią rozpatruje 
Maritain przede wszystkim w rozdziale "fixporience mistiąue et phllosophie" 
swego: Distinguer pour unir ou les degres du savoir, Paris 1§32 ,s .489-575.
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znania Boga, "poryw mistyczny” jest w człov,ieku oardziej radykal

ny, bardziej silny i bardziej ogarniane? całego człowieka ni£
>t O

pragnienie wiedzy, które leży u podstaw poznania filozoficznego .

Przyjęcie w człowieku dwu niesprowadżalnych do siebie dążeć 

naturalnych /dynamizmu inteligencji i pragnienia ducha/,jako pod

stawy do mistyczno-intuicyjnego i racjonalno-dyskursywnego pozna

nia Boga, napotyka na poważne trudności:

1 . podważą jedność natury ludzkiej, gdyż człowiek jako duch 

posiadałby inne uzdolnienia poznawcze, a człowiek jako byt związa

ny t materią - inne. Wymagałoby to przyjęcia dwu władz intelektu

alnych: intuicyjnej i  dyskursywnej. Przedmiotem pierwszej byłyby 

byty duchowe - w tym przede wszystkim Bóg; drugiej - byty materia

lne. Wprowadzałoby to zasadniczy dualizm w życie człowieka. Tym

czasem człowiek, będąc jednością bytową, posiada jedną władzę in

telektualnego poznania, która jest z natury przyporządkowana do 

poznania wszelkiego bytu, ale byty duchowe poznaje pośrednio na 

drodze dyskursywnej. Intelekt jest źródłem wszelkiego dynamiaai na

turalnego, także mistycznego*

0 podwójnej formie poznania Boga można mówić nie tyle ze 

względu na dwa rodzaje dynamizmu poznawczego człowieka,co ze wzglę

du na różnicę przedmiotów formalnych /Bóg jako ostateczna racja wy

jaśniająca układ rzeczy i Bóg ujęty w sobie/. Poznanie Boga jako 

takiego /"sub ratione deitati3"/ przekracza jednak naturalne zdol

ności poznawcze człowieka i wymaga specjalnej interwencji łaski.

2 . De Lubac przyjmując koncepcję natury ludzkiej, której os

tatecznym celem jest "widzenie Boga", a więc uznając, że człowiek 

z natury jest przyporządkowany do celu nadprzyrodzonego, usiłuje 

rozszerzyć także zdolności poznawcze człowieka. Możne zgodzić się 

z de Lubakiem.że człowiek z natury jest "otwarty" na Boga.że jest 

partnerem uzdolnionym do dialogu z 3ogiem, mogącym przyjąć obja

wienie nadnaturalne. Nie znaczy to jednak, że człowiek dysponu

je taką władzą poznawczą, stóra umożliwia "widzenie B o g a "^ .

i9"P1ug profonde que l'exigencę rationnelle, plus radicale et plus totale, 
cout utitra qu'elle, il y a 1 aspiration mystiąue". Sur les chemins de 
nieu, s. 170.

Tomasz, na którego de Lubac nieustannie się powołuje w usprawiedliwie
niu s.ero stanowiska, urna je także, że ostatecznym celem człowieka jest 
".vidz,>iiie Boca". Osiofnięoie tego celu nie leży jednak na linii danych na
turalnych, ale wymaga specjalnej poiaocj ze strony Boca /ła s k i/. "Quamvis 
oium hor..o noturalitar inclinetur m  finam ultimum, non teren potest natu-
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Dla wyjaśnienia koncepcji pc^narda naturalnego w ujęciu de Lu

baca nasuwa się następująca hipoteza .Zasadniczo uznaje on jeden typ 

poznania Boga, ten,który określa jako poznanie mistyczne albo "dia- 

lektyka mistyczna".Taki typ poznania jest usprawiedliwiony przede 

wszystkim jago koncepcją natury ludzkiej,koncepcją człowieka jako 

ducha,nie dość precyzyjnym odróżnieniem ,naturalnych i nadprzyrodzo

nych możliwości poznawczych człowieka, historycznie - związkami de 

Lubaca z św. /ugustynem,św. Bernardem,Bonawenturą /"powrót do źró

d eł"/. Poza tym jednak chce być wierny całej tradycji filozoficznej 

w dziedzinie poznawalności Boga.Wobec tego nie pomija racjonalnej 

drogi dojścia do Boga.Kie icogąc ująć wszystkiego w jednym procesie 

/choć w praktyce robi to w wielu miejscach/, przyjmuje dwa typy po

znania, które odpowiadałyby najogólniej - jeśli chciałoby się je 

umieścić w historii - dwu nurtom filozoficznym: augustyńskiemu z 

jego związkami z jednej strony z Platonem,a z drugiej z teologią 

oraz tomistycenemu z jego realizmem i  racjonalnością.De Lubac usi

łuje godzić "sprzeczności" i ujęcia skrajne.Zasadniczy dualizm je

go koncepcji pozostaje jednak i powoduje niemałe trudności inter

pretacyjne.

2. Teologia naturalna czy filozofia religii?

Mając na uwadze reprezentowany przez de Lubaca typ poznania, 

którego główne linie naszkicowaliśmy w poprzednim punkcie,powsta

je pytanie,czy wyników tego rodzaju poznania nie należałoby zali

czyć rączoj do filozofii religii niż do teologii naturalnej, mimo 

że sam de Lubac przyjmuje tę drugą możliwość.

. Nie jest łatwo jednoznacznie "zaklasyfikować" poglądy de Lu

baca , do którejś z tych dziedzin. Trudności pochodzą nie tylko od 

strony dość niesprecyzowanego i chwiejnego, stanowiska de Lubaca.

raliter illum conseąui, sad solum per gratiam et hoc est proptar errdnentaaro 
illius fin is ". In  Boet. de Triu. qu. 6 a . 4 ad 5. "Haec autem visio axca- 
dit noturalem potentiam croaturea, cum ed earn nulla creatura ex suis na- 
turalibua partingere pośsit". In IV Sent. d. 49 q. 1 a . 1 sol. 3 . "Crea- 
turn ergo rationelia in hoc praeominont omni creaturae, quod capax est 
aunni boni per divinam yisionem et fruitionem licet ad hoc conseguandum 
naturno propriae principia non eufficiant sod ad hoc indi^eat auxilio di- 
vinao Ryatioo". De Halo, qu. a. i> "Ocuiib intellectus naturaliter desi- 
ilarat divinae aubśfcantiae yisionem". C.G. 3 , 57, 3 . Istnieją na tan te
mat ogromna literatura. Zob. np. R. Garrigou-Laęrango, Dieu, son axisten» 
ce etj ca natura, a. 302-7, z naJjjonEzych pozycji F. Bourassa , Dialectiauo 
du decir natural, "Sciencea eoclesiaśtigues” 2 /1959/, a. 23-43 i 175-200.
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Współcześnie nie dość wyraźnie rozgranicza się te dwie dziedziny

i nie dość precyzyjnie uświadamia aię ich odrębność metodologicz

ną* Poza tym istnieją różne ujęcia samej teologii naturalnej. W teo

logii naturalnej /filo zo fii Boga/ punktem wyjścia są pewne fakty 

lub przeżycia, dla których szuka się ostatecznych racji je wyjaś

nie jących. W filozofii re lig ii, jeśli ją rozumieć nie jako racjo

nalne wyjaśnienie prawd wiary, ale teorię doświadczenia religijne

go ozy szerzej - teorię relig ii, punktem wyjścia jest dziedzina 

religijnych przeżyć człowieka, fskt jego religijności.zjawisko re

lig ii , Filozofia religii wychodzi więc z doświadczenia religijne

go i szuka jego ostatecznych implikacji.

De Lubac w wielu punktach odwołuje się do przeżyć religijnych,
PO

korzysta - jak sam mówi - z "doświadczenia chrześcijańskiego" .'Bru

dno byłoby jednak jego teorię zaliczyć do filozofii religii w ro

zumieniu, które tu przytoczyliśmy. Wyraźnie bowiem de Lubac zaz

nacza, że chodzi mu o wskazanie drogi dojścia do poznania Btaga.Za

jmu je się problemami z zakresu teologii naturalnej, choć rozwiązu

je je w sposób właściwy i dla jednej i drugiej dziedziny.

Sprawę w pewnej mierze rozwiązuje różnorodność ujęć teologii

naturalnej. Pomijając różnice, jakie w rozumieniu tego terminu wy-
• 21 ♦ • 

stępują współcześnie w ramach tradycyjnej filozofii chrześci

jańskiej istnieje szereg nie sprowadza lnych do siebie ujęć. Chodzi 

przede wszystkim o teologię naturalną uprawianą w nurcie augusty- 

ńskim i tomistycznym. Wydawałoby się raczej, że sprawa należy do 

historii i rozgraniczenie między dziedziną rozumu i  dziedziną wia

ry, dokonane przez Tomasza, należy traktować jako definitywne o- 

siągnięcie metodologiczne. Współczesny "powrót do źródeł" przyw

raca dawne rozwiązania z wszystkimi ich metodologicznymi wadliwoś- 

ciami. Dla de Lubaoa termin "teologia naturalna" jest równie sze

roki jak termin "filozofia chrześcijańska". Terminem tym obejmuje 

zarówno te kierunki, które ściśle przestrzegają rozgraniczenia dzie

dzin rozumu i wiary, jak i te, które Bą właśnie filozoficznym wy

jaśnianiem problematyki "re lig ijn ej".

£"®Sur lor, chemins'de Dieu, s. 241.

ć '\
Niokifldy propgouje się takie ujęcie filozofii Boga, wg. którego Jej zada- 
ni«m byleby krytyczne studium doświadczenia religijnego we wszystkich as
pektach. Musiałaby ora zrezygnować £ tradycyjnego dualizmu natury i nadna- 
tury - a więc dziedziny teologii naturalnej.! teologii objawionej, a takie 
wyjąć poza zakres religii chrzęści ja s k ic h  i objąć przedmiotem zaintereso
wania takie inne religie. Teologia'na tura Ina w tym-ujęciu byłaby "philoso- 
phic thinkiog devoted to the atudy of religion". Por. np. J . Hutohieon.The 
Use3 of Na tura 1 Theology, "The Journal of Ptulosophy", 55 /1 9 5 8 /, a .936-4*.
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Dotyka się w ten sposób problemu stosunku poznania natural

nego do poznania nadprzyrodzonego: relacji,jaka istnieje między ro

zumem a wiarą w poznaniu B o ga^. De Lubac teoretycznie rozgrani

cza te dziedziny. Twierdzi, że rozum ludzki, wychodząo od izeazy 

stworzonych, bez pomooy Objawienia nadprzyrodzonego i  bez łaska, 

może dowieść istnienia B o g a^ . Teologia naturalna jednak - zdaniem
24 T

de Lubaca - zachowuje równowagę jedynie w klimaci9 wiary » Jako 

uzasadnienie tego stanowiska przytacza on argument historyozny. 

Teologia naturalna powstała i rozwinęła się wewnątrz wiary u wie

lkich myślicieli chrześcijańskich* Mimo więc uznania, w teorii, 

odrębności dziedzin rozumu i  wiary, w praktyce - zdaniem de Luba

ca - trudno te płaszczyzny całkowicie oddzielać. Toteż sam przyz

naje, że "blask wiary" tu i ówdzie przebija wśród jego rozważań. 

Nikt bowiem nie jest w stanie abstrahować od tego, co dało mu ob

jawienie chrześcijańskie. Zresztą - twierdzi de Lubao - historia 

dostarcza tu wymownych przykładów. Istnieje poważna trudność z ok

reśleniem charakteru niektórych dzieł np. Anzelma czy Tomasza z 

Akwinu. Wreszcie, uważa de Lubac, że "trzeba by nie być chrześci-

22 • • . . . . .
Zagadnienie stosunku wiary do roxumu, teologu do filozofii zawsze nale
żało do kwestii trudnych. Obecnie problem wraca n wielu aspektach. Sprawa 
w najogólniejszych zarysach tak się przedstawiaj historycznie istnieje tyl
ko jeden Bóg, który jest Bogiem religii. ile ten Bóg może być przez czło
wieka poznany rozumem jako źródło i zasada bytón i przez wiarę jako przed
miot Objawienia. Wiara w Objawienia Boża nie wyklucza ani nie ozyni zbęd
nym poznania naturalnego. Ten sam Bóg może więc być zarazem przedmiotem 
wiary i wiedzy. Chociaż formalnie nie jest to ten sam-przedmiot, to jed
nak w jodnym i drugim przypadku zawsze chodzi o tego samego, jedynego Bo
ga. Jost trwałę wartością tomizmu, że utrzymuje równowagę między wiarą i 
rozumem, jak między porządkiem natury i porządkiem łaski. Separacja "Boga 
roligii" i  "Boga filozofów” /analógia z poznaniem religijnym i poznaniem 
filozofioznym Boga/, zainicjowana w czasach nowożytnych głownio przoz Dos- 
cartosa, wyrażona mocno przez I^ascala, pogłębiana przez egzystoucjalistów, 

koła protestanckie /rarth/ znajduje oddźwięk w pootar;i« de Luta.-:*, a 
poglądach istniojo, Głos*oria explicito lub'zawarta inolicito.rrepónJai^n- 
c ja wiary nad roxumęn,a właściwie uznani o, że rozum nio jest w stanie do
trzeć do 3 oga roligii. Stąd niewystarczalnoić drogi czysto rac jc-:vj Jne j - 
a nai-at uuuoszczonio całego prooe::u doj.ścia do Boga na płaszczyinio co- 
zarao j onilnej.

ókoro jednak człowiek i Jego władze naturalne są toż dziełem Bo~a 
- nusi być jakiś organiczny zwiąsok między tyr., co człowiek moio dowie
dzieć się o Bogu, a tyr., co tylko enn Bóg r.oże nu uczynić wiadomym. Dotv- 
ery to już stosunku toologn natura Ina j do teologii Objawionej, a \v ia- 
lir.ś sensie samej koncepcji filozofii chrześcijańskiej. Sprawy te Drzed 
kilkunastu czy kilkudziesięciu loty były „zoroko omawiane. Por. no Ril
san, Duch filozofii średniowiecznej, Warszawa 1958; tenże. Chrvotianizir, a 
filozofia, Warszawa 19981 J .  Maritain, De la Philosophia ćhrltienne Paril 
195Ji Ilascall, Ten, który jeut, s. 68 nn .; J . Daniolou, Dieu et nous
Pnns 1956 .

2^For. Sur les chemins de Dieu, s. 243.

^tam te, s. 254.
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§ 3. PERMANENTNE OBJAWIANIE SIĘ BOGA 

JAKO PUNKT WYJŚCIA POZNANIA BOGA

1. Obecność Boga w bytach materialnych i w duszy ludzkiej 

jako ontyczna podstawa poznania Boga

Konsekwencją pochodności świata od Boga jest fakt Jego "oba- 

onośoi" we wszystkich b y t a c h .  Bóg stwarzając je objawia swoją 

obecność®^.

Prawda ta - zdaniem de Łubaca - ma podstawowe- znaczenie te- 

orioposnawoae. Wszelkie poznanie zakłada obecność przedmiotu poz

nawanego. Zasada ta obowiązuje także w poznaniu Boga. Jest ono za-
• Ł , ClL ,

usze poznaniem obecności . Wobec tego może ono być poznaniem w 

pewnym sensie bezpośrednim®^.

Jeśli można mówić o obecności Boga nawet w bytach material

nych, to w o wiele większym stopniu odnosi się to do bytów ducho

wych, które jut nie tylko są śladami, znakami, ale obrazami Boga.

Fakt, żd dusza ludzka jest obrazem Boga implikuje - według de 

Lubaca - szczególną obecność Boga w głębi duszy, obecność odrębną 

od stwórczej i  zachowawczej - obecność przez podobieństwo szcze

gólnie bliskie, duło bliższe niż podobieństwo jakiegokolwiek in

nego przedmiotu. Dotykamy tu bardzo ważnego punktu doktryny de In- 

baoa. Usiłuje on bowiem od strony ontologieznej uzasadnić swój po

gląd dotyczący poznania uprzedniego w stosunku do wszelkiej czyn

ności świadomej. Jego zdaniem, fakt szczególnej obecności Boga w

®^Jako uzasadnienie tego poglądu de Lubeo prijtacia teksty wielu rółnorod- 
nych autorów, iwłaaicte km. Tomaaia, Bernarda, Bonawentury, Par, Sur les 
cl.emi.ns da Dieu, 8 . 295-298-

^"Inoomprehensible, inaooeasibla, i l  eat en aftne tetaps intiire et procbe. 
Principe et raeine de tcuta oreature. I I  est Ł Btre preseut par exooilan- 
eeH. Sur les ebemina de Dieu, e^ 107.

"D^eu u investit en guełquo aortę par ?as signęs et je Le perfoi* dana ae 
creation Oonnaiesanoe ęoujoura obscure, u oause de lę faiblesse de
mon iętellięence, mai§ qui n en est pas atoins, dans cen principe, toute 
ooncrete, monie loręąu elle emprunte ̂ les vbies de la lofiiąue et de 1 abs- 
traction, parce qu elle est celle d une Preseuee". Sur las chomina aa Dieu, 
s. 1 10 .'

le^fait metje, quoiqua toujoura mediate, une telle coonaiasano* du 
Di6u createur.n est pas tptaleient indirecte.“Coctuitio\ pourrait-oo diie, 
on eapruntant un vocable a saint Augustin". Tanio.
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§ 2. PERMANENTNE OBJAWIANIE SIĘ BOGA 

JAKO ŹRÓDŁO WIEDZY O BOGU

1. Koncepcja objawienia

Bóg jest transcendentny i tajemniczy. Tylko On - zdaniem de

Lubaca - może powiedzieć człowiekowi o sobie. Toteż wszelkie poz-
• - 2 7

nanie Boga, w swoim ostatecznym źródle, jest objawione '.Przy czym

. "objawienie" rozumie de Lubac nie w sensie historycznym i _staty- 

IIcznym jako fakt, k tóry^ai^tnraT^^jgr^az£pćgi*r~aT9**jako“ ^^MK&ąs 

ffl-^Sfnttóen^p^^aktualny, dynamiezny, jako wci^ż ejdwtarzający sąg^gkt, 

Ii za pomocą którego Bóg daje się poznać człowiekowi^®. Nie należy z 

felgo wnioskować, że de Lubac je ^f  "zwolennikiem krańcowego rewela- 

cjonizmu. Prz-v.imu.1a on bowiem dwa rodzaje ob jawienias^gj^a^iazu-s 

nadprzyrodzone. będące specjalną interwencją Boga w historię lu

dzkości, oraz objawienie naturalne. Są one podstawą dwu różnych ty

pów poznania Boga: poznania przez wiarę /poznanie nadnaturalne/ i 

poznania,jakie człowiek może zdobyć rozważając stworzenie /pozna

nia naturalne/2^.

Objawienie naturalne posiada dwie formy wzajemnie ze sobą po-

wiązane. Zawarte jest ono zarówno w świacie natury//objawienie o-
f*. t _ v  __ _— _. .

c b^ektywgW jak i wggmej strukturze człowieka, zwłaszcza w naturze 

ducha ludzkiego /.objawienie subiektywne/^. Między tymi rodzajami 

objawienia istnieje fecisły zwiąż'eE7**wyrażany przez de Lubaca w ko- 

relatywnych terminach: "znak" i "moc interpretowania zn ak u "^ . 

Istnieją racje, dla których de Lubac specjalnie akcentuje re-

pn
^ }1 j a aormainnance^de Diou, ce ne ręut etre en fin de ccmpte que par 

rovolation do Diou". Roflexion sur l*idee de Dieu, s. 3^2  orar ".on 9co 
princ.ipe la coansissanco de Dieu v.e peut etre que revalee". Do la connsia- 
seoce de Dieu, s. 14.

2 A
Por, Sur los chenms de Dieu, s. 14.

29  . . .
'Frr.oz przyjęcie objawienia naturalnego i noiliności naturalnego posnania
Bcpa /choć rozumie Je bordso swoiście/ de Lubac odcina się oJ kro.iCCKego
stanowiska v? tej dziedzinie, reprezento^anogo np. przez iaoi-koceardo, Łar-
tha, ~runv.sr;i.

■50 , . t
"t/i connoissonce do Dieu^pr.r la r.o:joi} du r.ondo exterieur est allo-nćoe
d'Via on un sor.s, une reyólation: rovolaticn cbjoctive, cpnu;e la reisen na-
tm-ello est olla-aamo / . . . /  revólasion eub,.aetive". Sur les cheuins de
Dieu, s. 109.

^"Doublg et unigue róvelation naturelle, don correlatif du signe et du pou- 
voir d interpretor la signe; du livre et; du pouvoir de liro” . Tacie.
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welacjonistyczny charakter wszelkiej wiedzy o Bogu, Chodzi mu o 

podkreślenie, że nawet w przypadku poznania naturalnego inicjaty

wa pochodzi od Boga; Bóg daje "znać" człowiekowi o sobie.Wobec te

go teożna dostrzec jego "obecność", poznani e ma j;Jkęrakter osobowy* 

Tak stawiając sprawę de Lubac chce przeciwstawić się twierdzeń!® 

filozofów, którzy podkreślają przede wszystkim udział człowieka i 

jego inicjatywę w poznaniu Boga^ .

Ponieważ teki sposób postawienia zagadnienia wywołał pewne 

sprzeciwy i zbyt siJne skojarzenia ze skrajnym rewelacjonizmem,ae 

Lubac przytacza argumenty przemawiające za słusznością używania 

terminów: "objawienie", "objawił" - wówczas, gdy' chodzi o natura

lne poznanie Boga:

1° pogląd, iż wszelkie poznanie Boga jest objawione, jest

- według de Lubaca - podstawową prawdą, powszechnie przyjmowaną w 

tradycji. Ireneusz, Maksym Wyznawca, Piotr Lombard, Aleksander e 

Halles, Tomasz z Akwinu terminu "revelatio" używali również na oz

naczenie objawienia jako źródła wiedzy o Bogu, dostępnej człowie

kowi na drodze ściśle naturalnej. Posługując się więc tym terminem 

podkreślali oni związek z całą tradycją starochrześcijańską i śre

dniowieczną.

2° termin "objawienie" najlepiej wyraża stosunek, jaki za

chodzi między światem a Bogiem: "stworzenie - Stwórca"; "obraz

- twórca". Jest on terminem korelatywnym w stosunku do terminu "ob

raz". Poza tym są to terminy tradycyjne i biblijne, a de Lubac chce 

właśnie przedstawić taki rodzjaj poznania Boga, który przyjmuje ca

ła tradycja filozoficzna i które, będąc poznaniem naturalnym,jest 

w jakiś sposób analogiczne do poznania przez objawienie nadnatu

ralne. Stąd używanie terminów "biblijnych" jest nie tylko uspra-, . # 72
wiedliwione - zdaniem de Lubaca - ale najbardziej odpowiednie-^.

3° Używając terminu "objawienie" podkreśla się personalisty- 

czny charakter poznania Boga. Objawia się zawsze ktoś komuś. Bóg

^ P o  prostu jest to konsekwencja przyjętej postawy poznawczej i punktu wi
dzenia. W porządku bytowym rzeczywiście Bóg jest pierwszy. On takie warun
kuje wszelkie działanie człowieka. Poznanie tego przez człowieka następu- 
jo po poznaniu, że istnieje Bóg. De Lubac w tym przypadku takie przejawia 
swój "odgórny" sposób patrzenia. Kawiązujo tu do ujęć współczesnych np. 
Gchelera, Hassena, Guardiniego, którzy szczególnie akcentują rewelacjonv 
g tyczny charakter wiedzy o Bogu.

^ P o r . Sur los chemins de Dieu, s. 262.
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do człowieka zwraca się zo "słowom" o sobie. Człowiek je odczytu

je. Poza tym termin "objawienio" kojarzy się z dziedziną sakral

ną. De Lubac uważa, że poznanie, nawet naturalne, "w rzeczywistości 

konkretnej, jeśli jest pożnaniom Boga osobowego, przekracza pcrcią- 

dek świecki i wkracza w dziedzinę świętego"'^1’

2. Realizacja objawienia obiektywnego — świat symbolem Boga

Jest rzeczą powszechnie znaną, że cała spekulacja Ojców Koś

cioła i myślicieli średniowiecznych, dotycząca możliwości pozna

nia Boga na podstawie Jego dzieł, nawiązuje bezpośrednio do klasy

cznego tekstu św. Pawła z listu do Rzymian: "Invisibilia Doi per 

ea quae facta sunt intellecta conspiciuntur" /"Niewidzialne 

Jego przymioty stają się widzialne dla umysłu przez Jego dzier-

ła-/3 5 .

Sposób rozumienia tego tekstu różni jednak między sobą bar

dzo zasadniczo kierunki filozoficzne. Słowa te są także punktem 

wyjścia rozważań de Lubaca, zmierzających do ukazania świata bę

dącego realizacją naturalnego objawienia się Boga jako źródła na

turalnej wiedzy o Nim.

Interpretacja de Lubaca idzie w kierunku unifikacji całej tra

dycji. Tezę tę rozwija i komentuje w oparciu o teksty zaczerpnię

te z pism Ireneusza, Augustyna, Bonawentury, a także Tomasza z Ak

winu. Na poglądy tego ostatniego patrzy pod kątem jego wierności 

Ojcom. Wyraźnie zaznacza, że w tej dziedzinie św. Tomasz zawarł 

"kwiat doktryny Ojców"3^. By powyższe twierdzenie de Lubaca eLntap- 

pretować zgodnie z prawdą historyczną trzeba odróżnić: a / twier

dzenie, iż można poznać istnienie Boga na podstawie Jago dzieł

- w tym cała tradycja jest zgodna; b/ twierdzenie, że można je 

poznać tylko przez udowodnienie na podstawie jego dzieł. To osta

tnie w pełni zrozumiał i zrealizował jedynie św. Tomasz z Akwinu^.

^ P o r . Da la connaiaaance de Diau, s. 179. Obecnio corcr csęficiej pojawiają 
oię w litoroturge dotyczącej poznawalności Boga ujęcia akcentujące "obja
wia lność" wiedzy, nawet naturalnej, o Bjgu. Por. np. H .D . Robert, Connois- 
eance et inconnaissance de pieu, w: L Bxistence de Diou, s. 331-51; H.U. 
von Balthasar, Rencontrer Dieu dana le monde d'aujourd hui, "Concilium" 
/196?/ nr 6, s. 27-39.

35Rzym I ,  20.

lor. Sur los chemins de Diau, s. 109 ora* 296-7.

^7Por. E. Gilson, Tonizm, s. 91| tenie, Bóg i filo*ofia, s. 60 nn.

52



Istnieje więc zasadnicza różnica między interpretacją Ojców Koś

cioła, Augustyna i w ogóle całej przedtomaszowej tradycji, a in

terpretacją powyższego wyrażenia przez św. Tomasza.

Dla chrześcijańskich myślicieli starożytnych i wczesnego 

średniowiecza rzeczy stworzone były pomocą w poznawaniu Boga,któ

rego istnienie uznawano na mocy wiary. Tomasz z Akwinu natomiast 

wskazał, że układ rzeczy /świat/ może być źródłem samego problemu, 

istnienia Boga i filozoficzne wyjaśnianie tego świata może być au*> 

tonomiczną, niezależną od Objawienia, drogą stwierdzenia, że Bóg 

istnieje.

Stanowisko de Lubaca trzeba zdecydowanie zaliczyć do pierw

szej grupy, co dostarcza nowego argumentu przemawiającego za bra

kiem autonomii jego koncepcji poznania Boga w stosunku do źródeł 

objawionych.

Poza tym istnieją inne trudności w uznaniu adekwatności źró

deł poznania wskazanych przez de Lubaca. Twierdzi on, że JaŁ&a
) ----- ------—--. 38

rzecz jest S7mbolemT znakiem Bopa , Jego "sy m a tro£ą"+.l'.fcflnf'"n'1 V  - 

"świat głosi o swym Stwórcy i bez przerwy prowadzi n8s do Niego, 

ponieważ mądrość Boża zostawiła swój znak na wszystkich rzeczach"^ 

Pptj^^towani^ą^świata^^jako^ znaku i  °lu.^ 56^ ^ ^ Q 5u49..■UP~ 

IJ:ądnią a^irg^ację^ Jego istnienia*, jak również suponuje^afirmac- 

ję prawdy o stworzeniu~&wiata przez Boga. Relacjatznak-rzeczywis- 

to&Toznacza'fia:~symbol-rzecźywistoifćT,’ którą symbol reprezentuje, 

wymaga uprzedniej, a przynajmniej równoczesnej, znajomości obydwu 

członów relacji. Nie można nazwać czegoś znakiem jakiejś rzeczy

wistości, o istnieniu której w ogóle się nie wie.

Drugim problemem, który powstaje przy analizie poglądów ds 

Lubaoa, dotycząoych znakowego i symbolicznego charakteru bytów ma

terialnych jako źródła wiedzy o Bogu, jest: ozy i w jakim sensie 

rzeczy materialne mogą być znakami Boga?

Analiza tekstów de Lubaoa pozwoli bliżej określić, jaki ro

dzaj relacji między światem a Bogiem ma on na myśli, mówiąc o sym

bolizmie rzeczy materialnych.

Symboliczny, znakowy charakter rzeozy jest wpisany w samą

^ iur les checiins de Dieu, s. 107-8

39Tamże, a. 297-298.
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ich naturę^®. Są to symbole naturalne, konieczne, ontologiczne . 

Ontyczną podstawą symbolicznej natury rzeczy poznawalnych zmysło

wo jest - według de Lubaca - 11 o.bęę ność" w nich Bosa . obejflfl&Ljffizas 

podobijii.gtao,. wynika jące z ich pochodnosci od Niego

Wyrażając relację zachodzącą między światem a Bogiem w termi

nach: "obraz" i "wzór" de Lubac wskazuje, że ma ns myśli przede 

wszystkim podobieństwo w zakresie treści, a więc relacje przyczy- 

nowo-wzorcze, idąc w tym za całą tradycją platońsko-augustyńską. 

Chodziłoby więc o egzemplaryzm, który w myśli chrześcijańskiej jest 

koncepcją zaczerpniętą od Platona /koncepcja p^rtjycypacji/.W ada

ptacji chrześcijańskiej teoria egzemplaryzmu wyjaśnia możliwość 

istnienia wielości rzeczy, które stanowią realizację idei Bożych 

istniejących w umyśle Bożym, nie stanowi natomiast teorii wyja

śniającej konieczne relacje między Bogiem a bytami stworzonymi w 

zakresie istnienia. Dlatego egzemplaryzm nie może stanowić podsta

wy do uznania faktu istnienia Boga. Rzeczy materialne rozpatrywało 

od strony treściowej nie mogą symbolizować natury Boga, nie. mogą 

być znakiem Boga czy objawienia Jego "obecności". Dopiero rzeczy 

materialne, rozpytrywane w aspekcie istnienia, mogą stać się źró

dłem, poznania , że istnieje Bóg jako ich przyczyna sprawcza. Jest 

to jednak poznanie pośrednie, wymagające rozumowania, a więc dys- 

kursywnego przejścia od poznania, że byty materialne nie są onty

cznie samodzielne i domagają się istnienia bytu koniecznego.

3. Realizacja 

objawienia subiektywnego — dusza ludzka „obrazem”  Boga

Od strony rzeczywistości pozapodmiotowej źródłem wiedzy o Bo- 

! gu jest świat bytów materialnych, poprzez które, jako przez swoje 

znaki, Bóg objawia swoją obecność człowiekowi. Jakie jest źródło 

j poznania Boga od strony poznającego podmiotu?

40 •
De Lubao powołuje się tu na,tekst św. Bonawentury: "Ksse imaginem Dei non

* est hornini aocidens sed potius substantiale sicut esse vestigium nulli ao- 
cidifc oreaturae". In 2 Sent. d. 16, q. 1 a 2 .

41 . . .  ,
‘"Kon quelque,signe ertiSioiel ou ehciti oomrae apres ooupt mais un symbole 
naturel et neoeasaire, un signe donfr on ne peut ni se pas ser, ni demais 
s affranchir". De la oonnaissancc da Dieu, s. 97.

^"Toute^oreature est par elle-meme>#une thetphcjie. Tout est pltin de tri - 
ces, d empreintes,fde vestiges, d enięmes. De, part out s echappent los • ra
jona de la Divinite. Tout dstruisselant de 1 unique Presence". Sur les 
chemins de Dieu, s. 108. Termin "teofania" kojarzy się bardzo wyraźnie s 
doktryną Pseudo-Dijnirogo. Por. V. Lossky, La notion des "Analogies" che* 
Denys le Pseudo-Arńopagite, "Archives d histoire doctrinele et 
du moyen age", 5 /19 30 /, s. 279-309. iccerairs
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I tu - jak już poprzednio zaznaczono - rozciąga de Lubac swo

ją tezę o rewelacjoni stycznym charakterze wszelkiego poznania Bo

ga. Bóg objawia się człowiekowi czyniąc go swoim obrazem. To po

krewieństwo między Bogiem a człowiekiem stanowi ontyczną podsta

wę poznania Boga /objawienie subiektywne/^.

Dotykamy tu zasadniczego punktu doktryny de Lubaca ,udanowLcifl 

dalszych sprecyzować jego koncepcji natury ludzkiej. Zagadnieniu 

temu poświęcił on wiele uwagi i w oparciu o rozwiązania history

czne - zwłaszcza w oparciu o doktrynę Ojców - tworzy własną końce-
l\!\

pcję natury ludzkiej jako "obrazu" B o ż e g o .

Jego zdaniem w samej naturze bytu duchowego zawartę_ję^_ja»- 

nętrzne ędn-i a.sienie do Bog:a. ostatecznego celu poznania. i miłoś

ci. Natura bytu duchowego polega na byciu obrazem Boga i to stano

wi podstawę ^ego transceddenc.li ' .

Wyraźnie przeciwstawia się tu de Lubac poglądom św. Tomasza, 

u którego - jego zdaniem - występuje swoisty dualizm w koncepcji

^"Dieu ae rev§le incessamment a l'homme en imprimant incessamment en lui 
son image. C e s t  oette operation divine qui constitue 1 homme en son cen
tra. C esj elle qui<le fgit esprit. CS-jt elle qui le ęonstitue raisonne- 
ble. De la vient' qu,il o y aurait paa nęcessite pour 1 homme, en toute ri- 
gueur d*twe autre revelation pjuę oonnaitre son Dieus hors de toute inter- 
vęntion surnaturelle, cette "revelation naturelle" y suffit".Sur les che
mins de Diou, a. 15-16.

storycznie idea obrazu Bożego w odniesieniu do duszy ludzkiej występuje 
prawie u wszystkich pisarzy starożytności chrześcijańskiej i zajmuje po
ważne miejsce w nauce Ireneusza, Klemensa, Grzegorza z Na z janzu, Grzegorza 
z Nysy, Oryęenesa, a przede wszystkim Augustyna, źródło tej koncepcji jest 
podv;ójnos biblijne i hellunistyczno. Punktem wyjście był tu tekst z Gene
sis: "Uczyńmy człowieka na obraz i podobieństwo nasza" /Gen. 1, 2 6 / , roz
wijany p” zy pomocy materiału dosteęczanego orzęz filozofię grecką zwłasz
cza platońską. Bor. H. Crouzel, Theologie de 1 imagine de Diou chez Ori- 
geno, Paris 1954, s. 15-32. Vie współczesnej myśli teologicznej problem ob
razu Bożego prawie nie występował. Dopiero ostatnie studia nad doktryną 
Ojców zwracają na niego uwagę. Wrsca do niego wiośnie de Lubac w s'.voicb 
procach, wiążąc go między innymi także z problemem pop.nania 3oga. Z , now
szych pozycji w tej dziedzinie zob. E. Bornaró, L imogine de Dieu d apres 
Saint Athanase, Paris 1952; D. Cairns, The Image of God in lian, London 
1953; A.S. Eley, God*s Own Image, Luton, Bodford 1963v E .V . ęagęrn, Der 
lienoch ais Bild, Frankfurt a. Main 195^; G. Goradon, L homne a 1 image de 
DioUj^KouyelJe Itevue Theologiąue"/80 /1958 /, s. 683-95; G, Lafęnt.Le sens 
du theae de 1 image de Dieu dans 1 'anthropologie de S. Thomas d Aquin,"Re- 
cherches do science religieuse" 4? /1 9 5 9 /. s. 560-69; L .A . Krupa, , Obraz 
Boży, w człowieku wedłyg nauki św. Augustyna, Lublin 19^8; E. Leys;L Image 
da Dieu choz Saint Gregoire de Nysse, Paris 1951; -4. Mayer, Das Bild Got- 
tes im l/.onschon naeh Cłemons von Alexandrien, Rome 19^2; J . E. Sullivan, 
The IffiŁge of God, The doctrine of St. Augustino and lts influens, Dubuaue 
1963. Do koncepcji człowieka jako obrazu Boga nawiązał sobór i uczynił z® 
podstawę dla antropologii teologicznej /Gaudium et spes/.

^Taka koncepcją człowieka stanowi według de Lubaca podstawę ontyczną huma
nizmu chrzęścij.jńckiego. Idea człowieka, jako obrazu Bożego, wywarła ol
brzymi wpływ na kulturę Ruchomą. Oprawę tę bliżej omawia w książce Le dra
mę de X bumaniame de athee, Paris 1959°, s. 19.



człowieka, będący wynikiem jago związków z jednej.strony * Trady

cją, a z drugiej - z Arystotelesem. Tomasz połączył bowiem arys- 

totelesowską i chrześcijańską koncepcję natury c z ł o w i e k a .Dla Ary

stotelesa natura była Centrum właściwości i źródłem ściśle zdeter

minowanego, zamkniętego w awoim porządku, działania. W oparciu o 

taką koncepcję natury można mówić o właściwościach i działaniu 

człowiekti, które nie przekraczałoby porządku natury. Dla Ojców Ko

ścioła natura ludzka, to przede wszystkim "obraz" Boga*''®.

Pomijając wszelkie dyskusje dotyczące samego terminu "obr
47 • 40 • • •

raz" ' czy charakteru podobieństwa , jakie zachodzi między Bogiem

a człowiekiem, ja Lubac przede wszystkim wykazu.ie. że całfl_ trady-

c.ia zKodna .iest co do faktu podobieństwas c.vtu.ie: Iz.vdora

z Sewilli, Bernarda, Bonawenturę, Tomasza z Akwinu . Jest to po-

dobieństwp band-za-gasadnicza^, wchodzącft_» samą strukturę rinsgy i,u—

dzkiej: "Esse imaginem Dei non est homini accidens sed potdns sub-

stantiale"^0 .

Między duszą a Bogiem zachodzi podobieństwo trwałe, ontycs-
*51 ■ . •

ne^ . Bóg wyrył swój.jjbraz w n a s i  ten, obraz stanowi istot£___bytu

duchowe^o^._Sakfr<ten jest^^^Ż ^absbiutnie  pierwszym. i_~perm8®«ir- 

tnym, wcześniejszym od jakiejkolwiek czynności ludzkiej intelek

tualnej, która należy do porządku działania, a więo jest później

sza^ .

Jeśli chodzi e istotę tego podobieństwa, to de Lubac ma wcho

dząc w szczegóły opracowane szeroko przez Ojców, dopatruje sif

^^Por. Surnaturel, s. 435.

^'Istnieje cała gama terminów, przy pomoc; których usiłowano wyrazić rsleo- 
3? zachodzącą między stworzeniem a Stwórcy. .Najczęściej powtarzają się te
rminy! obraz i ślad, przy czym ten ostatni odnoszony jest zwykle do bytów 
materialnych. Ce Lubac w stosunku do duszy ludzkiej używa przede wszyst
kim terminu "obraz" - a dodatkowo - "odbicie" /"eapreinte"/ ozy "pieosęć" 
/"sceeu"/.

48 • • •
Podobieństwo zwykle uważa aię za prooe3 dynamiczny - upodobnienie do Boga 
musi być celem istnienia rozumnego. To jest zaktualizowanie tego, oo ob
raz zawiera w możności. Obraz jest "ziarnkiem", "kiełkiem" - podobieństwo
- owocem.

ł 9por. Jugustinisme et theologie moderna, a. 209.

50S . Bonawentura in 2 Sent. d. 16 q. 1 , a. 2.

^••i/hęmme est esprit, oree a l'image de Dieu. Prlrogative indelebile, ca- 
ractsrisjiąue essentielle que nulle perversion ne deracine. 11 ne reut fa 
rę que 1 image en lui ne .-ameure". Sur les chemins de T>io\ , s. 65.

•*2Por. tamże, a. 50 i 73.

^^For. tamże, s. 13«
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go w duchowości ozłowieka. Człowiek jest obrazem Boga pr_zez_ to, 

że jest duchem, mysłem /mens/. Poza tym pewnej analogii między Bo

giem a duszą de Lubac dopatruje się w tajemniczości i niszrozumia- 

łości duszy^*. "Abyssus abyssum in v o c a t "^ .

Byt^duc h o,w9_ nî e ^sąbytami  ̂Jpa_turaln7mi' /entia naturalia/.Po-' 

siadają pewne właściwości", dzięki którym są obrazem Boga. Te wła

sności wynoszą je ponad cały porządek kosmosu'’6 . W samej więc na

turze człowieka zawarta jest bezpośrednia, nie tylko ontyczna, ale 

i poznawcza, relaoja do Boga, stąd możliwość przekroczenia porzą

dku natury i spotkania się z osobowym Bogiem /"vision de Dieu"/J&e 

można w ogóle pojąć natury ducha bez jego koniecznego odniesienia 

do Boga-^.

Ma to swoje konsekwencje w koncepcji celu człowiekę i możli

wości poznania tego celu. Każdy byt posiada cel współnaturalny

- należący do tego samego porządku. Ponieważ stworzenia duchowe ma

ją wjagiairtę zawarte odniesienie do Boga, ich celem naturalnym jest 

"wiAz.ania Boga". Usprawnienia do osiągnięcia tego celu, a przedtem 

poznania go, przynajmniej w pewnej mierze, są zawarte w naturze"5®. 

Jest to bowiem pragnienie nie tylko naturalne, ale pragnienie na

tury-^.

5^For. Paflexion §ur l 'id e e  de Diau, s . 339. "^'honine / . . . /  est | l'image 
du Dieu inc omprehensible par lo fond irjc cmprehens^ble de lui-mece. De la 
connaissance de Dieu, s . 13 a także "L  honne est a 1 inegę de Dieu non 
seulenent par son in telligen ce , sa liborte son imiaorta li to , oa dor.ination 
sur la natura mais encore et surtouf en fin  de conpte, par ce q u 'i l  y a 
d'incoraprebensible en lu i” . Le my6tore du surnaturel, s . 118.

-^Por. Sur les cherains de Dieu, s. 11-17; por. także Le mystere du surr.atu- 
rel, s. 105.

5 W . ,  także Le mystire du surn atu rel ,  s .  1 0 6 .  "Ir.sóre dans ls naturę 1 'ban

do n "e t n it  pourtanfc pas simplenent un etre  de le n a t u r ę " .  Augustinisme et 
theoloęie modorne, s .  2 0 8 .

57''La ćróature spir^tuello a un rapport direct a Dieu qui lui vient de son 
oriGino". Le mystóre du surnaturel, s. 107.

-^"Car^ma final^te dont le (Jesir esę l'expre3sioij, me vient do rr.a naturę,et 
je n'oi pas a outro fin reolle, o ezt-a-dire roelłement essigr.ee a ma n a 
tura que do "voir de Dieu". Taaże, s. 92.

^ '"iln  tal  etre  n 'a  pas soulśnent "un  d es ir  n a t u r o l "  de T o jr  D ie u ,  meis le 
desir  da vo ir  Diuu est  " l e  d ćsir  de sa n a t u r ę " .  Le mystere du surnaturel ,  

s. 93-
i r s r n ie n ie  naturalno  nadprzyrodzoności poleca - zdaniem de Lubaca-na 

ustawicznym d z ia ła n iu  Eopa, który stwarza naszą naturę .  Łaska .jesjt: takim 
s^uy:: d ziałaniem  Eoęa stvr rzającego  porządok moralny. Porządek "n a t u r y "  i  
porządek "uoralności"-r:edłu,ę: de Lubaca - zawierają  wszystkie w a run k i , j a r 

kio c.j potrzebno dla o riąrnięcia  nadprzyrodzonego calu .  Ze strony natury 
sa ko '.'orunld. istotne  i  konieczno ,  z o strony łas!i. - wolne i  osobowo . J e d 
no i uru.-io zawarte st, n tyn samyL. ś w ię c i e ,  który no-na naz.iać, rano że 

zawiera skła dn ik i  całkowicie  naturalne ,  światem nadprzyrodzonym. F c r .S u r 
n a t u r e l ,  s .  ' . j 7 .

57
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Sprawa w przypadku człowieka o tyle - zdaniem de Lubaca - kom

plikuje się, że nie jest on duchem czystym^®. Jest połączeniem "ob

razu” i  "nicości" - stąd przeszkody w naturalnym "widzeniu Bo

ga"®"'. Zasadniczo jednak istotą człowieka jest duch.

Teoria człowieka jako obrazu Bogs jest znana i mocno akcen

towana we współczesnej myśli teologicznej /Gaudium et spes/. Du

chowość człowieka, zdolność poznania intelektualnego i  zdolność wy

boru sprawiają, że człowiek transcenduje cały świat przyrody i spo

śród bytów stworzonych jest najbardziej podobny do Boga tak,że mo

że stać się partnerem w dialogu z Bogiem. To decyduje o godności 

osoby ludzkiej. '

Jest to jednak teoria z zakresu antropologii teologicznej, a 

więc dziedziny wiedzy dysponującej prawdą objawioną o Bogu i  Jego 

relacji do człowieka. Poznanie, że człowiek jest obrazem Boga su- 

ponuje wiedzę o istnieniu i  naturze Boga. Najpierw trzeba poznać, 

że Bóg jest, by wiedzieć, że człowiek jest Jego obrazem. W konce

pcji de Lubaca nastąpiło więc pomieszanie kolejnych etapów pozna

nia /uznanie istnienia Boga musi poprzedzać uznanie człowieka ja

ko obrazu Boga - zatem nie może być źródłem wiedzy o Bogu/ ora* 

pomieszanie typów poznania /naturalnego i objawionego/.

Poza tym de Lubac - świadomie ozy nie - przyjmuje platońsko- 

augustyńską koncepcję człowieka jako przede wszystkim duoha, któ

rego złączenie z ciałem nie jest tak organiczne, by wykluczało moż

liwość bezpośredniego kontaktu poznawczego z bytami duchowymi, a 

więc przede wszystkim z Bogiem.

Wydaje się, że de Lubac i w  tym przypadku - jak zresztą w 

wielu innych - nie odróżnia pewnego pokrewieństwa ontyoznego.za- 

ohodzącego między człowiekiem a Bogiem, od możliwości, poznawczych 

ujmujących wprost obecność Boga w rzeczach czy w duszy ludzkiej. 

Gdyby między człowiekiem i  Bogiem istniała możliwość bezpośrednie

go kontaktu poznawczego,w jaki sposób można by wytłumaczyć fakt 

negacji Boga?

TCor.cepcja obrazu Bożego w pełni odnosi się - zdaniom de Lubaca - do bytów 
duchowych.

Człowiek jaafc zarazem "nlanfc" et "imaga". Pór. Lt mystere du surno tura1, 
e , 107, Powoduje to oawnę paradokgalność bytu ludzkiego, "Parad0x9 de
1 esprit huisoins croe, f i m , i l ,»  est pas seulemont double d une natura; 
il  est lui-neme natyra. Ayant d etre eęprit pensant, i l  est natura spirjl- 
tuelle, Dualitl irresolubla, autant qu union indissoluble. Image da Dieu. 
mais tire du neant” . Surnaturel, a. 483.
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§ 3. PERMANENTNE OBJAWIANIE SIĘ BOGA 

JAKO PUNKT WYJŚCIA POZNANIA BOGA

1. Obecność Boga w bytach materialnych i w duszy ludzkiej 

jako ontyczna podstawa poznania Boga

Konsekwencją pochodności świata od Boga jest fakt Jego "obe-
• C O

onośoi" we wszystkich bytach . Bóg stwarzając je objawia swoją 

obecność®^.

.Prawda ta - zdaniem de Lubaca - ma podstawowe-znaczenie te- 

oriopoznawcze. Wszelkie poznanie zakłada obecność przedmiotu poz- 

nawanego. Zasada ta obowiązuje także w poznaniu Boga. Jest ono za

wsze poznaniem obecności®*1-, Wobec tego może ono być poznaniem w 

pewnym sensie bezpośrednim®^.

Jeśli można mówić o obecności Boga nawet w bytach material

nych, to w o wiele większym stopniu odnosi się to do bytów ducho

wych, które już nie tylko są śladami, znakami, ale obrazami Boga,

Pakt, że dusza ludzka jest obrazem Boga implikuje - według de 

Lubaca - szczególną obecność Boga w głębi duszy, obecność odrębna 

jjd stwórczej i  zachowawczej - obecność przez podobieństwo szcze

gólnie bliskie, dużo bliższe niż podobieństwo jakiegokolwiek in 

nego przedmiotu. Dotykamy tu bardzo ważnego punktu doktryny de lu

baoa. Usiłuje on bowiem od strony ontologicznej uzasadnić swój po

gląd dotyczący poznania uprzedniego w stosunku do wszelkiej czyn

ności świadomej. Jego zdaniem, fakt szczególnej obecności Boga w

^Jak o  uzasadnienia tago poglądu de Lubao przytacza teksty wielu różnorod
nych autorów, zwłaszcza św. Tomasza, Bernarda, Bonawentury. Por. Sur les 
chemins de Dieu, s. 295-298.

®^"Incomprehensible, iuaooessible. i l  est en a>8me^temps intiire et proche. 
Principe et racine de touta creature. I I  est L Stre preseut par excellan- 
ce". Sur les chemins de tieu, s. 107.

^ "D ^e u  u*investit en guelęue sorte par ?es signes et 2e Le peręois dans sa 
creation / . . . /  Connaissanoe ęoujours nbscure, u oause de la faiblesse de 
mon iętollięence, nai§ qui n en est pas m-oins, dans son principe, toute 
concrete, mome loręąu elle emprunte,les vó^es de la logiąue et de 1 abs- 
traction, parce qu elle est celle d une Preseace". Sur les chemins aa Dieu, 
3 . 110.

Par le^fait meine, quoique coujours mediaće, une telle connaissanoe du 
Di6u createur n est pas totale^cnfc indirecte. "Contuitio", pourrait-on diw , 
on einpruntant un vocable a saint Augustin". Tamio.
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duszy umożliwia człowiekowi zdobycie poznania implicite i habitu- 
66

alnego Boga .

Prawda o obecności Boga w duszy jest prawdą powszechnie przy

jmowaną w myśli chrześcijańskiej. Dusza ludzka, jako specjalny ro

dzaj ducha stworzonego, nosi w sobie obraz Najwyższego Ducha, Bo

ga, swego Stwórcy. Bóg jest bardziej obecny w niej n iż _oąa—aama__w 

sobie. Stad wielu autorów czerpało swe przekonanie,, że najlepszą 

drogą do poznania Boga jest poznanie duszy przez nią aam ą^. Tę 

drogę wybrał także de Lubac.,

2. Poznanie habitualne duszy — punktem wyjścia 

habitualnego poznania Boga

Dotykamy najtrudniejszego do zinterpretowania i do przyjęcia 

punktu teorii de Lubaca, mianowicie jego koncepcji habitualnego 

poznania Boga, czyli takiego poznania, które wyprzedza wszelki 

proces pojęciowania i rozumowania, a jest jakimś intuicyjnym, nie

wyraźnym uchwyceniem obecności Boga w głębi duszy.

"Przed wszelkim wyraźnym rozumowaniem i  przed wszelkim poję

ciem obiektywnym Bóg jest obecny w umyśle i jest tajemniczo myś

lany i afirmowany. W umyśle musi istnieć pewna zdolność ujęcia o- 

beoności Boga /habitude de Dieu/, będąca podstawą do zdobycia po

znania habitualnego"®8 .

Dokonuje się ono - według de Lubaca - analogicznie do pozna

nia habitualnego duszy, a ściślej - poznanie habitualne duszy jest 

punktem wyjścia i  podstawą habitualnego poznania Boga.

Jeśli chodzi o poznanie duszy, to de Lubac teoretycznie wy

różnia za św. Tomaszem poznanie habitualne, które jest niewyraź

nym uchwyceniem własnej istoty jako podmiotu aktów psychicznych,

66
"Avant toutraisjnnemeijt exp}io}te oomma avsnt tout oonoept oblectif / . . . /  
D*eu doit ftra deja present a 1 espnt ; il doit y etre seSretement fir
mę et pense". Sur lea chemina de Dieu, e. 69.

67Droga charakterystyczna przede wszystkim dla św. Augustyna. któr? Doznanie 
duszy uczynił podstawą poznania Boga i wszystkiego, co z Jfim związana « 
więc oałego stworzonego świata. •

6®Por. Sur les chemina de Dieu, a. 69.
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oraz poznanie aktualne, dokonujące się poprzez refleksję nad akta

mi świadomymi^.

Faktycznie, w jego ujęciu poznanie habitualne jest bezpośre

dnią samowiedzą duszy. Jest bezpośrednimi, choć niejasnym i niewy

raźnym, doświadczeniem istoty własnej duszy, możliwym dzięki temu, 

iż "dusza jest zawsze obecna samej sobie"'^ .

Przejście od habitualnego poznania duszy do habitualnego po

gnania Boga dokonuje się - według de Lubaca - w następujący spo- 

sóbt

Dzięki obeoności duszy samej w sobie - odsłania się jej jak

Według taoistyczne;) teorii poznania .na którą powołuje się da Łubec,dusza osią
ga pognanie samej siebie tylko dlatego, żu najpierw poznaje inne rzecays 
"Ex obiecto enim cognoscit suam operationera per quam devenit ad cognitio- 
nem sui ipsius". S. Tb. I ,  8 7 , 1 . Oprócz poznania aktualnego duszy przyj
muje św. Tomasz poznanie habitualne, które jest poznaniem, jakie ktoś po
siada o cechach tylko swojej duszy. Jest,ono ujęciem ciemnym, niewyraźnym 
własnej istoty jako podmiotu aktów psychioznych. Jest to jakby wstępna fa
za poznania duszy, która aktualizuje się w percepcji własnych aktów świa
domych aktualnie się dokonujących. For. następujące teksty św. Tomaszat 
S . Th. I ,  67, 1; I ,  87, 1 ad 3, In Boet. de T n n .  q. 1 , a . 3i De Anima, 
a . 3 ad 4 ; a zwłaszcza De Ver. 10, 8. " / . . . /  de anima duplex cognitio ha- 
b e n  potest ab unoguoque, ut Augustinus dicit in IX dę trinit. /cap. IV / .  
Una quidem, qua uniuscuiusque anima de tantum cognoscit quantum ad id 
quod est ei proprium; et alia qua cognoscitur anima quantum ad id quod om
nibus animabus est commune. Ilia  enim cognitio quae communiter de anni am- 
ma habetur, est qua cognoscitur animae natura; cognitio vero guam quis ha- 
bet de anima quantum ad id quod est sibi proprium, est cognitio de anima 
secunJum quod hsbet esse in tali individuo. Unde per hanc cognitionem cog
noscitur an est anima, sicut cum aliquius percipit se habere animam; per 
aliam vero cognitionem scitur guid est anima et quae sunt per se acciden- 
tia eius. Quantum igitur ad pnmam cognitionem pertinet, distinguendum 
est, quia cognoscere ali cjuid est habitu et actu". For. także M.A.Krąpiec, 
Realizm ludzkiego poznania, Poznań 1959, s. 586-93: Gilson, Tonizm, 
s. 311-12. Wnikliwą analizę poznania duszy, a zwłaszcza poznania, habitu- 
alnogo zawiera proca A. Gardsila, La structure de 1 ame et 1 experdanca my- 
stique, Paris 1927^, t . I I ,  s. 94-121. Gardeil zasadniczo opiera się na 
zasadach tomistycznych; nadaje im jednak interpretację w duchu augustyń- 
skim. W ujęciu poznania habitualnego duszyohociaż  de Lubac powołuje się 
często na teksty św. Tomasza i Gardeila, zbliżony jest jeszcze bardziej 
niż ten ostatni do teorii augustyńskiej. Zdaje się bomem przyjmować po
znanie istoty duszy niezależnie od wszelkiej działalności poznawczej czy 
wolitywne j .

"Car si l'sme humaine gę se connait aujourd*hyi d'une connaissancę actu- 
e^le et saisissable qu a travers les actes qu elle pose, elle a neanmoins 
d elle-meme<une certaine "connaissance habituelle", realia quoique obscure 
et enveloppee, constante quoiqye toujours fuyante, qui lui vient de ce 
qu'elle e.st toujours presente a elle-meme". Sur les chemins de Dieu,s. 16. 
Z teęo tekstu wynika, jakoby poznanie habitualne miało pewną aktualność i 
rozwijało się niezależnie od ęktów świadomościowych. Por. w tej sprawie 
stanowisko Gardeila. "Qusnt a Ja connaissance habituelle je dis que l'ame 
s e^o it  par son essence, c'est-a-dire que, du fait qije son essenoe lui est 
presente^ elle a ^a puissance de s*actualisejj dans 1 acte de connaissance 
de soi-meme. La reflexion sur les actes de 1 ame,est la condition de ęąt- 
fe ęxperience, mais sa raison formelle est la presence immediate de l'ame, 
a l'ame". La structure de 1 ame, s. 119.
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71 ,
v zwierciadle obecność Boga' . W niejasnej intuicji, jaką dusza ma

co do samej siebie, ujmuje ona swoją rzeczywistość "obrazu” . P ob- 

nanie habitualne duszy jest więc punktem wyjścia poznania Boga, 

dsięki Jego specjalnej obecności w duszy. Na potwierdzenie słusz

ności swego stanowiska de Łubao powołuje się na tekst św. Tomasza:

"Mens / . . . /  est sibi praesens et similiter Deus anteąuam aliąuae
• • 72

species a sensibus accipiantur" .

De Lubac wprawdzie uznaje pewną pośredni ość między poznaniem 

habituałnym duszy a poznaniem habituałnym Boga, mówi bowiem,że "po

siadane przez duszę "habitualne poznanie" samej siebie może stać 

się źródłem wewnętrznej refleksji, która pozwoli jej poznać, iż 

rzeozywiście jest obrazem, to jednak ujęcie Boga w głębi duszy do

konuje się dzięki specjalnej obecności Boga w duszy, a więc jakby 

wprost. Jest to możliwe dzięki istnieniu specjalnej władzy cęy "us

prawnienia" umysłu ujmująoej obecność Boga, które de Lubao określa 

jako "habitude de Dieu" albo "faculte du d i v i n "^ .

Poznanie habitualne Boga byłoby zalążkowym, potencjalnym po

znaniem obecności Boga, poozątkową tezą tego, co de Lubac określa 

jako "widzenie Boga", ożyli wirtualnym poznaniem Boga jako takie

go.

Koncepcja habitualnego poznania Boga, przedstawiona przez de 

Lubaoa, zawiera jednak szereg poważnych wątpliwości, a nawet wy

raźnych błędów, gdyż wyrasta z fałszywych założeń''4 !

1 . De Lubao dokonuje utożsamienia ontycznej obecnośoi Boga w 

duszy z Jego obecnośoią jako przedmiotu poznania, powołując się prąy 

tym na twierdzenia św. Tomasza. Niewątpliwie można mówić o obec

ności Bożej w naszym intelekcie: stwórczej, zaohowawczej i tej,

^"Praaanca da l'ame a elle-meme, ^graee a quoi pourra aa dacjuvrir comme en 
un miroir, la pręsence da Dieu a l/ame. De m§ma que realite de 1 'image 
divine est en 1 ame au principe da l'actjjvięe rationnelle qui, de la oon- 
naiesanoa du monde, doit la mengr Jująu^a 1 affirmation de Dieu, ainsi la 
"connaissance habitualle” qua 1 ame a d'elle-m9me peut davenir 1^ princi
pe d une reflexion intime qui lui fara reconnaitre aa realite d "image". 
Sur las chemins de Dieu, a. 16.

72De Var. 10, 2 ad- 5.

73
Por. Sur las chemins da Dieu, s. 69. Dokładniejsze omówienie natur; "ha
bitude da Dieu" będzie przeprowadzone w następnym rozdziale.

74
Szczegółową krytykę poznania habituąlnego Boga w ujęciu de Lubaca prze
prowadza M. Bordoni, Noto e discii3sioni intorno al problema della conos- 
cenza cli Dio.^s. 279-82. Pewną uwagi krytyczne zawiera także artykuł U. 
Corvoza, L idee et 1 affirmation de Dieu, s. 317-20, oraz J.H.Hicolas ,Dieu 
connu conuna inconnu, s. 73-74.
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która dotyczy światła naturalnego. Jest to jednak porządek ściśle 

ontyczny, co wyraźnie św. Tomasz zaznacza: "quamvis divina esseri- 

tia sit praesens intellectui nostro, non est tamen ei coniuncta 

ut forma in te llig ib ilis " '^ . Bóg jest obeony w duszy, lecz ujawnia

nie się togo Boga immsnentnego nie jest dziełem człowieka.Wsz:vst- 

ko, co człowiek może uczynlc^bez specjalnej pomocy Bożej ograni

cza się do pngnanjg fin uprawny pewnych skutków. Nie może na- 

. "p oddać jn a liz ię "  Boga obecnego w nich. Ontyczna rzeczywi

stość obrazu Bożego w człowieku nie pociąga za eobą bezpośrednie

go poznania Tego, na którego obraz człowiek został stworzony. 0- 

becność Boga w umyśle Jest więc obecnością przyczyny w skutku,wzo

ru w obrazie, nia zaś przedmiotu w podmiocie poznania. Jeśli jest 

prawdą, że rozum, który z nas czyni obraz Boga, jest Jego objawie

niem, to objawienie to nie jest niczym innym jak objawieniem su

biektywnym, mocą interpretowania znaków i mooą pośredniegoazdoby- 

oia idei Boga. Gdyby człowiek miał jakąkolwiek zdolność bezpośre

dniego ujęcia obecności Boga - niemożliwe byłoby Jego zanegowanie.

2 . De Lubac nie dostrzega różnicy między obecnością duszy d]a 

samej siebie i obecnością Boga w duszy. 0 ile w pierwszym przypa

dku zaohodzi identyczność substancji /dusza jest obecna swoją is 

totą - "per essentiam"/, o tyle w przypadku obecności Boga w du

szy jest to obecność przyczyny w skutku /"per immediationem vir- 

tu tis "/. Dlatego w przypadku duszy można mówić o poznaniu habitu- 

alnym, nie jest to natomiast możliwe w odniesieniu do Boga.

3 . De Lubac przypisuje człowiekowi naturalne zdolności poz

nawcze, które w teologii chrześcijańskiej przypisywano aniołom lub 

rezerwowano dla pewnych stanów nadprzyrodzonych.

a / Poznanie przysługujące duchom czystym /aniołom/, ohoć po

średnie, jest ze swej natury intuicyjne. Nie polega ono na prze

chodzeniu od poznania jednego przedmiotu do poznania przedmiotu dru

giego, lecz jest bezpośrednim ujęoiem Boga w jego odbiciu stworzo

nym, jakim jest ich własna substancja. Natomiast poznanie ludzkie 

jest ze swej natury dyskursywne i by poznać Boga obecnego czy to 

we własnej duszy, czy w bytach materialnych - nieodzowne jest ro

zumowanie.

b / W teologii katolickiej przyjmuje się możliwość habitual- 

?5De Ver. 10, 11 ad 11 .
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nego poznania Boga jako zasad; aktów nadprzyrodzonych dokonująoych 

się w człowieku. Podobnie jak z natury dusza zna siebie samą jako 

zasadę swoich aktów naturalnych, na mocy specjalnej łaski ozłowiek 

może poznać w pewnym stopniu Boga jako źródło aktów nadprzyrodzo

nych, które On w nim sprawia* Zakłada to specjalną obecność Boga 

w duszy przez łaskę. I  w tym przypadku obecność Boga w duszy przez 

łaskę nie wystarcza, by zdobyć o Bogu poznanie, które byłoby w 

pełni podobne do poznania nas samych, jakie zdobywamy przez nasze 

8kty naturalne. Tego rodzaju habitualne poznanie Boga przekracza 

naturalne zdolności poznawcze człowięka i dotyczy dziedziny łaski, 

dostępnej jedynie przez wiarę'®. De Lubac natomiast usiłował prze

transponować to na płaszczyznę naturalną, co prowadzi do koncepcji 

niezgodnych z faktycznymi możliwościami poznawczymi człowieka w 

tej dziedzinie.

Gdyby rzeczywiście było możliwe habitualne poznanie Boga.nor

malną jego konsekwencją byłoby przejście do poznania aktualnego, 

które byłoby bezpośrednim ujęciem obecności B o g a ^ . Gdyby człowiek 

takie zdolności posiadał, jak wówczas wytłumaczyć możliwość ne

gacji Boga, która jest faktem oczywistym? Właśnie to,że ozłowiek 

może afirmować lub negować istnienie Boga, może Go poddawać w wąt

pliwość lub odrzucać, świadczy o pośredniośoi poznania Boga.

^ Gardeil, na którego powołuje się de Lubac, przyjmuje wprawdzie możliwość 
poznania habitualnęgo Bogot ale czyni to w płaszczyźnie poznania nadprzy
rodzonego: "parallelement a ces troi phases, i l  nous semble voir passer 
par troi phases lę connaisaance, surnaturelle du Dieu present en nous par 
la grace, pour s'etablir finalement en perception>"quasi experimentale" ds 
ce Diau mter^eur. La premiere phase est constituee par la copnaLssanoe ha- 
^itualle, immediate et/direote du D^eu, substantiellement present /graoe 
a son operation dans 1 essence de ,l ame p£jr 1 ame sanctifie par la graca.

La seconde est remplie par l'activite de l ame oorrespondant aux ver- 
tua theologalas et aux Dons du Saint-Esprit, 1 influence des Dons gravi- 
tan, oomme autour de son euxe autour da catte oonnaissanoe intentionnelle 
da Di,eu qui a nom la foi vivę. La troisieme phase consiste dans le repli 
de 1 ame, eclairee par la foi vive et les dons intelleotue^s, sur le prin- 
o^pe en aote de cette vie spirituella intentionnelle, et s elenęant, aous
1 influencę de 1 inspiretion dy%Saint-Esprit, Esprit de Sagesse /sans quit- 
ter la sphere de la fo^/ jusqu a une connaissance ęxperimentale et une 
perception, que nous definirons finalement comme negative du Dieu substan
tiellement present dans 1 ame justa". A . Gardeil, La structure de l'ame, 
s. 122-3.

. Bordoni: %"Non e possibile perci o nessuna ooęnizione di Dio che sia an- 
teriore all. attivita della mentę sui dati dell esperienza. Al di fouri di 
un vero ooncetto di Dio, non puo esistere nell'intelligenza una cogmzione 
osoura paragonabile alla oogniziona abituale dell anima. Dei resto asta- 
to giustamente^osservatoache la oonoscenza abituale normale da luogo na- 
turalmente all atto corrispondant^; ma si comprende bene che nel caso di 
una conoscenza abituale di Dio cio non potrebbe aw enire , perche al di la 
di un atto di conoscenza terminante ad un ooncetto, oi dovrabbe essere in- 
tuiziona immediata". Nota e discussioni intorno al problema della conos
cenza di Dio, s. 282. Ogólniej o poznaniu habitualnym n ujęciu ów. Toma
sza zob. F.M. Genuyt, Le Mystere de Dieu, Paris 1963, s. 48 nn.
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Wskazane przez de Lubaca źródła poznania Boga /obecność Boga 

w rzeczach materialnych i w duszy ludzkiej oraz specjalna zdolność 

ujęcia tej obecności/ okazują się nieadekwatne do zdobycia pozna

nia Boga, które można by uznać za autonomiczne i dostępne dla na

turalnych zdolności poznawczych człowieka. Zarówno sama koncepcja 

tego poznania, jak i jego źródła, są wyraźnie zaczerpnięte z kon

cepcji teologicznych, uwzględniających zdolności i wymiary dostę

pne człowiekowi dzięki łasce. De Lubac transponuje je na teren na

turalny, przez co zarówno poznanie naturalne jak i  nadprzyrodzo

ne traci sobie właściwe wartości''7®.

^Zwraca na to uwagę m .in. J .H . Hicolast "On%demeure gen! tout au long de 
ce livre par non-distinction, qui aboutit a la confusion egtre la connaiB- 
sance.naturęlle et la oonnąjasanoe de grace. Ni l'une ni 1 autre ne ga- 
gnent a ce melange: la premiere perd sa valeur propre, la seoonde se na tu- 
ralise". "Bevue Thomiste" 5? /1957/»
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II

P R O C E S  P O Z N A N I A

W poprzednim rozdziale wskazano na źródła poznania Boga,któ

re przyjmuje de Lubac, akcentując ich rewelacjonistyczny charak

ter. Jak się okazało punktem wyjścia poznania Boga są: byt^ mate

rialne ujęte jako znaki, symbole Boga, przez które przejawia się 

obecność Boga, oraz dusza ludzka rozumiana jako obraz Boga ze szcze

gólnym rodzajem Jego obeoności w niej oraz naturalnym, wrodzonym 

pragnieniem "widzenia Boga".Wszystko to stanowi teren tzw. obja

wienia naturalnego - obiektywnego i  subiektywnego.

Powstaje teraz pytanie, w jaki sposób człowiek zdobywa -poz

nanie Boga, tzn. jak dokonuje się w nim proces tego poznania, ja

ki jest jego charakter, jak przebiegają jego kolejne fazy,a ściś

lej, używając określenia de Lubaca, "poszukiwania" Boga. Trzeba 

przy tym zaznaczyć, że chociaż poszczególne fazy będziemy rozpat

rywać oddzielnie, w rzeczywistości stanowią one nierozerwalną ca

łość, są to wzajemnie powiązane stadia jednego ruchu,którego pod

stawa znajduje się w naturze duszy ludzkiej w konieczny sposób skie

rowanej do "widzenia Boga".

§ 1. DIALEKTYCZNOŚĆ PROCESU 

POZNANIA BOGA
Zamierzeniem de Lubaca było przedstawienie procesu poznania 

Boga w formie najbardziej konkretnej - tak jak on przebiega w ży

ciu poszczególnego człowieka - a więc w życiu bytu duchowego, ży

jącego i rozumiejącego, a jednak powiązanego z materią /"obraz"

i "n icość"/. Nie negując w teorii możliwości racjonalnej drogi do 

Boga, de Lubac akcentuje jej niewystarczalność. Zresztą nawet ona
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opiera się na formie poznania bardziej intymnej, oardziej tajem

niczej, bardziej osobistej, która jest niczym innym, jak "życiem 

ducha samego". De Lubac przedstawiając proces poznania Boga chce 

ukazać wszelkie jego przejawy i wszystkie etapy, nawet te najgłęb

sze i najpierwotniejsze oraz ujawnić wszystkie jego uwarunkowania. 

Stąd - rozważania de Lubaca zawierają ogromne bogactwo aspektów, 

problemów, refleksji.

Proces, który prowadzi do poznania Boga, określa de Lubac 

mianem dialektyki. Jest to "konkretna dialektyka idei Boga w ig~ 

ciu konkretnego ducha" .

Wszelkie poznanie Boga, zarówno religijno-mistyczne, jak i 

ściśle filozoficzne, posiada - zdaniem de Lubaca - dialektyczry cha

rakter. Toteż w teorii wyróżnia on dwa typy dialektyki:"dialektykę 

mistyczną" i "dialektykę filozoficzną". W praktyce natomiast łą

czą się one tworząc jeden dialektyczny proces poznania i poszuki-
2

wania Boga .

Istnieje szereg powodów, dla których de Lubac proces pozna

nia Boga określa terminem "dialektyka" i akcentuje jego dialekty- 

czny charakter . Najważniejsze z nich:

<1 t v , , 
"Dialectique ooncrets dans la vie de 1 esprit concret". "Dialectiąue de 
l/idóe da Dieu" - takie sformułowanie przypomina stanowisko Hegla. Istnia
ły nawet podejrzenia o zależność de Lubaca od Hegla. Por. np. Sur les che- 
mins de Dieu, s. 252 en.

2 ,
Por. Sur las chemins de Dieu, s. 165 nn.

^Termin dialektyka jest terminem wieloznacznym. Różni eutoray używają go » 
różnych znaczeniach. W starożytności terminem tym oznaczano sztukę dysku
towania, przekonywania, czy metodę rozumowania. Później często używano ter
minu dialektyka zamiennie z terminem logika. Nowe znaczenie dialektyce na
dali Hegel i marksiści, przeciwstawiając ję metafizyce. W tych systemaoh 
dialektykę nazywa się rozwój rzeczywistości, przebiegający według określo
nych prawidłowości, teorię tej rzeczywistości czy wreszcie metodę badanie 
rzeczywistości w jej dynamice, w całokształcie jej powiązań i uwarunkowań, 
chwytającą jej ciągły ruch oraz ukryte nieraz sprzeczności czy przeciwień
stwa. Por. H .N ie l ,  Dialectiąue hegelienne et dialectiąue marksistę, w:Aa- 
pects de la dialectique, Recherches de Philosophie, I I ,  Paris 1956, s.225- 
-35. De Lubac nie ma jasno sprecyzowanej koncepcji dialektyki, chodzi mu - 
wydaje się - o zaakcentowanie przede wszystkim dynamicznego i dychotomi- 
cznego charakteru procesu. Biorąc pod uwagę postawę poznawczą de Lubaca 
nasuwają się tu pewne skojarzenia z ujęciem Augustyna, a pośrednio Plato
na i Flotyna. Dla Platona dialektyka, to wysiłek duszy ludzkiej do pozby
cia się wszelkich obrazów materialnych, by móc kontemplować samozrozumiałe 
idee w świetle pierwszego Intelektu, który jest Najwyższym Bogiem. Por. D. 
Dubarlo, Dialectiąue et ontologie chez Platon, wi Aspects de la dialecti- 
que, s. 1J9-165. Według Plotyna natomiast dialektyka jest sztuką, metodą, 
która pozwala odkryć dobro i zarazem zbliżyć się do niego. Por. C. Rutten, 
Dialectiqua et procession chez Plotin, w: Aspects de la dialectique ,8.167- 
-77. Ujęcie dialektyki przez Augustyna, por. E. Gilson, Wprowadzenie do na
uki św. Augustyna, s. 27-8. Ogólne informacje na temat koncepcji dialekty
ki zob, T. Kwiatkowski, Dialektyka Arystotelesa, "Roczniki filozoficzne KUL"
11 /1963/ z. 1, s. 81-101 oraz S. Breton, Dialectiąue et philosophie, "Re-
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a / S u b i e k t y w n o ś ć  procesu. Wprawdzie każde na

sze poznanie nie jest całkowicie niezależne od podmiotu, każde 

kryterium może się bowiem okazać niewystarczające dla jakiejś kon

kretnej osoby, to jednak uwarunkowania podmiotowe dochodzą szcze

gólnie do głosu w przypadku poznania Boga\

b / D y c h o t o m i a  procesu. Froces poznania Boga skła

da się z wielu faz wzajemnie się dopełniających i uzupełniających , 

faz pozytywnych i negatywnych - afirmacji i negacji, "za " i "prze

ciw"'’ .

c / D i a l o g o w a  forma procesu. Froces dokonuje się w 

płaszczyźnie osobowej. Tl grę wchodzą dwie osoby: Bóg i człowiek. 

Froces rozwija się w formie wzajemnego oddziaływania.1 Inicjatywa 

pochodzi od Boga - człowiek odpowiada na nią**.

d / Z ł o ż o n o ś ć  procesu. Froces poznania Boga .składa 

się z wielu wzajemnie zazębiających się faz , bierze w nim udział 

wiele czynników przedmiotowych i podmiotowych.

e /  " P o s z u k i w a w c z y "  charakter poznania.Poszcze

gólne fazy otwierają drogę do dalszych poszukiwań. Jest to proces, 

który właściwie nigdy się nie kończy - trzeba wciąż na nowo podej

mować wysiłek poszukiwania?.

f /  Konieczność wysiłku m o r a  l n e g o .  Proces, w wyniku 

którego dochodzi się do poznania Boga jest trudny. Nie wystarczą 

tu same dociekania teoretyczne - trzeba podjąć wysiłek dokonania
O

w sobie przemiany moralno-duchowej .

vue Philoaophigue de Louvain" 62 /196^/t s . 597-639; Osobny problem etano
wi koncepcja dialektyki wypracowana w tzw. filozofii refleksyjnej. Byłaby 
to metoda, dzięki której dokonuje się zjednoczenie bytu i ducha oraz du
cha jako myślącego i cbcąoego itp . ,Tutaj charakteryBtyozne są przede wszy
stkim prace A, Maroa,Psychologie Reflexive, Brurallee t . I ,  I I ,19^8-9(Dia- 
lectiąue de 1 agir, Paris 1954 oraz Uethode et dialm tique, w« Aspects de 
la dialactique, s. 9-99*

Por. np. Sur les chemins de Dieu, s. 62 nn., 105.
ę , ,
^"NuIle /part on n obaarva davantage le ronvęrsement, pour ainsi dire ma- 
tantane, du pour ou contrę". Sur les chemins de Dieu, s. 166 oraz "Comme 
dans ces dessins ąuadrilles ou les vides et les pjeina se obangent altar- 
nativement, au ręgard, les uns dans |es autres, o est unę oontinue)le al- 
tęrnanoę de lum^ere et de tenebre, d affirmation et de negafeion, d ^denti- 
te et d alterite . . .  Bt la dialeotique ne fait que traduire 1 ezperience 
elle-meme. Sur las chemins de Dieu, s. 326.

S o r .  np. Sur les chemins de Dieu, s. 118 oraz 257.

'Tamie, a. 191 - Dieu demeure toujours "La Cherche".

®Tamże, a. 196.
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g/ Związek z i n n a t y w i z m e m  poznawczym.Poznanie 

Boga nie polega na zdobyciu całkowicie nowych treści poznawczych, 

czyli nie znanych informacji. Jest procesem odkrywczym w tym sen

sie, że ujaśnia, uwyobraźnia /"demontrer"/ ideę Boga, która w ta

jemniczy sposób Jest obecna w umyśle ludzkim "od początku.". Cały 

proces poznania Boga polega na obiektywizacji i coraz głębszym 

uświadamianiu wiedzy, którą człowiek w pewnej mierze już posiada. 

Stąd "mówić człowiekowi o Bogu - to nie mówić ślepemu o kolo

rach"9 .

h / N e g a t y w n o ś ć  procesu /wiąże się ona z punktem 

poprzednin/.Proces poznania Boga jest w dużej mierze procesem ne

gatywnym. Polega on na uświadamianiu i oczyszczaniu z błędów praw

dy już posiadanej - stąd rola drogi negacji i rola teologii nega

tywnej1®.

i /  niecałkowita w y r a ż a l n o ś ć  w języku intersu- 

biektywnie sensownym treści poznawczych zdobytych w procesie po

znania Boga. Zawsze podmiot poznający wie w tej dziedzinie więcej, 

niż może wyrazić i przekazać innym11.

Mówiąc o dialektycznośoi procesu poznania Boga, chodzi de Lu- 

bacowi o zaakcentowanie dynamiki tego procesu', jako konsekwencji 

"dynamizmu ducha" i "dynamizmu inteligencji" , jedności tego ru- 

chu, przy równoczesnej dychotomii, o ukazanie jego wszystkich /nie 

tylko ściśle intelektualnych/ uwarunkowań i  relacji, podkreślenie 

jego osobowego /dialogiozność/, witalnego, angażującego całego czło

wieka, charakteru, wszystkich wzajemnie się warunkujących i dopeł

niających etapów, które tworzą jeden, niekończący się proces poz

nania Boga.

Be Lubac podkreśla także odrębność tego procesu od wszelkich 

innych procesów poznawczych, spowodowaną niepowtarzalnością prze

dmiotu, jakim jest Bóg oraz swoistymi prawami "dynamizmu ducha".

“Tamże, s. 50 i 94.

”*̂ Tamże, s. 143 nn. 

il
For. np. Sur les chemina de Dieu, 8. 143. *

*12
l)e Lubao wyraźnie rozróżnia między "dynamizmem inteligencji"^  "pragnie
niem duoha" /le  dynanismo de 1 intelligonce ot le desir de l 'e s p n t /  i u- 
waża, że istnieją specjalne prawa rządzące tym v;łaćnie dynamizmem duoha
- "dynamifime propre a 1 e s p n t " . Por. Le mystore du surnaturel, s. 10? o- 
raz bur les chemińs de Dieu, s. 173 nn.
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V procesie poznania Boga obowiązują inne prawa, inne formy, inne 

kryteria, inna, po prostu, teoria poznania^.

Kie jest rzeczą łatwą, na podstawie przedstawionych przez de 

Łubaoa rozważań, refleksji, mnóstwa najróżnorodniejszych cytatów, 

odtworzyć' zwarty proces tego poznania. Sama natura procesu jest 

zresztą taka, że choć ujmuje się ją w pewne formy, to jednak prze

dstawienie nie wyczerpuje całego bogactwa przeżyć człowieka. Poza 

tym de Łubac nie zawsze konsekwentnie przestrzega porządku między 

poszczególnymi fazami bądź określa je przy pomocy terminów, które 

w ogólnej terminologii filozoficznej posiadają inne znaczenie /np. 

poznanie habitualna, poznanie implicite/. Trzeba więc szczególnej 

czujności, by właściwie odczytać i zinterpretować myśli de Lubaca.

Całość ruchu dialektycznego obejmuje dwa zasadnicze etapy!

F a s ę  p r z e d p o j ę c i o w ą  /poznanie habitualne, 

implicite, pierwotna idea Boga, pierwotna afirmacja Boga/.

F a « ę ś w i a d o m o ś c i o w ą  - proces obiektywi

zacji afirmacji pierwotnej, który może przebiegać na różnych pła

szczyznach i przy pomocy różnych dróg /dowód spontaniczny, dowód 

naukowy, poznanie naturalne, poznanie przeB wiarę i t p ./ .

§ 2. DOJŚCIE DO IDEI BOGA I JEJ NATURA

Jeśli prooes powstawania pojęć rzeczy, dostępnych nam w bez

pośrednim doświadczeniu, należy do jednego z trudniejszych prob

lemów teorii poznania i istnieje szereg prób dokonywanych przez 

różne systemy filozoficzne,które usiłują go rozwiązywać, to spra

wa się o wiele bardziej komplikuje,gdy ohodzi o pojęcie Bytu tran

scendentnego w stosunku do świata doświadczeń.

Niemniej jednak ogólne pojęcie Boga jest właściwie faktem po

wszechnym. Problem dotyczy dwu spraw: jak człowiek pozostawiony w 

święcie rzeczy może dojść do idei Boga i jaka jest jej wartość po- 

znawcza

13*or. Sur chemina da Dieu, s . 134.

^Termin "idea" może mieć kilka, a prcynajmnioj cztery podstawowa znaczenia: 
1 ° idea jako pojęcie, które znov.u może być brane w 6zerszym i węższym 
znaczeniu: notio - pojęcie u azersi:yn znaczeniu i concaptua - pojęcie skry-

71



Teologia naturalna sprowadza się właśnie do prób rozwiązywa

nia tych problemów i zawiera różnorodne odpowiedzi,dotyczące stru

ktury poznawczo-metefizycznej procesu prowadzącego do zdobycia 

idei Boga. Wyliczmy tylko kilka przykładowo. Dla św. Tomasza np. 

pojęcie Boga jest wynikiem spontanicznego sądu rozumu,dla Descar- 

tesa - ideą wrodzoną, dla Kanta - pojęciem zrodzonym z unifikują- 

oej mocy rozumu. Istnieją i tacy, dla których jedynym źródłem 

idei Boga jest objawienie1^ .

Problem, jak n umyśle rozporządzającym jedynie naturalnym 

światłem rozumu powstaje pojęcie Boga, nie przestał być aktualny i 

dziś. Można nawet powiedzieć, że zainteresowanie genezą idei Boga 

jest obecnie większe niź kiedykolwiek. Jest to przede wszystkim pro

blem epistemologiczny, rozwiązywany w ramach teologii naturalnej. 

W zasadzie zgodnie ze zdrowym rozsądkiem, utrzymuje się, że czło- 

wiek zdobywa spontanicznie ideę Boga . To jednak nie rozwiązuje 

sprawy definitywnie. Pozostaje do wyjaśnienia charakter tej spon

taniczności oraz jej podstawy metafizyczne i poznawcze.

Problem genezy idei Boga w człowieku jest jednym z głównych 

przedmiotów zainteresowania de Lubaca. Rozwiązanie, jakiego w tej 

dziedzinie dokonuje w oparciu o ujęcia patrystyczne, jest jednak 

nowe i oryginalne. Ideą Boga de Lubac zajmuje się dość szeroko,roz- 

patrująo ją w różnych płaszczyznaoh, nie tylko w płaszczyźnie ści

śle filo zo ficzne j^ . Przede wszystkim wiele miejsca poświęca roz

ważeniu genezy idei Boga w rozwoju historyoznym.Historyczny punkt 

widzenia, gdy ohodzi o pochodzenie idśi Boga, jest zasadniczo prze

dmiotem zainteresowania%historii religii i dotyczy problemu,w ja

sto licowano! 2° idea jako jakiekolwiek przedstawienie zarówno pojęciowa 
jnk i wyobraźniowe /od Deacartesa do empirystów/; 3° idea jako koncepcja, 
którą stanowić może jeden czy szoreg pojęć lub sądówj 4 ° idea w sensie 
platońskim i fenomenologicznym - jako przedmiot szczególnego typu.Znacze- 
m e ostatnie w ogóle tu nie jest brane pod uwagę. Chodzi o stan poznawczy. 
Do Lubfto mówiąc o idei Boga ma na myśli ideę w sensie pojęcia najszerzej 
rozumianego, takiego pojęcia, które obejmowałoby nie tylko conceptus alei 
notio, a nawet stany jeszcze bardziej nie sprecyzowane. Chodzi o wszelka 
mysi, nawet najpierwotniejszą i najmniej wyraźną o Bogu, która w miarę ro
zwoju będzie się coraz bardziej krystalizowała.

15Por. E.. Gilson, Bóg i filozofia, s. 54 i 102 oraz H. BoUillard, Le refus 
dę la theologie naturelle dans la theologie protestanta oontemDoraine wt 
Ł £xistence de Dieu, s. 108.

^ *or. P. Chojnacki, Idea Boga w świetle psychologii empirycznel w: Idea 
Boga, Warszawa'1930, s. 33-44 .

Problem ten de Lubao porusza, poza opracowaniami dotyczącymi imrych zaea- 
dm en, w dwu pracach specjalnych: L Origine de la religion oraz Reflemon 
sur 1 ido'e de Dieu, "Cite Uouvalle" 1942, s. 339-49. Kaiiexion
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ki sposób ludzkość jako ewolująca społeczność wypracowała koncep

cję boskości, zwłaszcza koncepcję jedynego Boga.

Filozofię interesuje przede wszystkim geneza metafizyczna i 

teoriopoznawcza, a więo problem, co warunkuje - jaki stan przed

miotowy i podmiotowy - zaistnienie idei Boga w umyśle ludzkim i 

jaka jest jej wartość poznawcza

!. Zaprzeczenie empirycznej genezy idei Boga

W rozwiązaniu problemu pochodzenia idei Boga w człowieku de 

Lubac nawiązuje do swojej koncepcji poznania habitualnego, która 

stanowi podstawę wszelkiego poznanie Boga. Warunkuj* ono wszelkie 

poznanie Boga i  jest konieczną podstawą pojęcia, jakie two

rzymy o Bogu.

Nasze pojęcia czerpiemy ze świata doświadozenia. Są one wyt

worem naszych czynności poznawozych. Bóg nie jest przedmiotem doś

wiadozenia empiryoznego. Niemniej jednek pojęcia nabyte na tej 

drodze odnosi się do Bytu Transcendentnego. Jest to jednak - zda

niem de Lubaca - możliwe tylko dlatego, że ta rzeczywistość tran

scendentna jest w pewnym sensie obeona w umyśle ludzkim i jest w 

jakiś sposób - implicite - "myślana"1^.

Jeśli nie byłoby tale w rzeczywistości, oosyszczanie naszych 

pojęć w "drodze negaoji" zniweozyłoby oałą zawartość treściową i 

zabieg zwany "via eminentiae" nie miałby sensu, gdyż negacja ob

jęłaby oałą treść pojęcia i  w naszym umyśle powstałaby "tabula ra- 

sa"2 0 .

16Warto tu może podać pewne wyjaśnienia dotyczące terminu "geneza” . Pyt&jąo
o genezę jakiegoś bytu, teorii esy idei, pytamy o źródła ich pochodzenia, 
etapy formacji. Omawiając źródła można brać pod uwagę różne ich aspekty - 
Etąd mogą być różne rodzaje genezy: coś może warunkować coś innego w by
cie - w istnieniu - wtedy mówimy o genezie metafizycznej i pod względem cza
su - geneza chronologiczna, historyozna; jest przesłanką dla czegoś lub 
niezbędną aparaturą pojęciową - geneza metodologiczna; podstawą oceny war
tości poznawczej - dzięki czemu coś posiada wartość poznawczą - geneza epi
stemologia zna.

•1Q . ,  , ,
'-''•Sans douta oę dira#que, dument tn e s  et corngea, nos concepts peuvent 

etre adaptes a la realite transcendante. Cela est vrai. 11 nous faut bien, 
en effat, les-employęr, quoiqu*ils demeurent tous, malgre#tout,incurabie- 
ment indigues d*un s i /haut,usaęe. l!ais il  est pour cela necessaire qua, 
tout d abord, cette realite soit posee; que en un certain sens, elle soit 
deja implicitement, pensae". Sur les chemins de Dieu, s. 68. For. także 
s. 45.

20"S*i 1 n 'y avait une certsine idee de Dieu - non objectivea, encore non 
vue, non conaciente quoique presente a la conscienoe, et pour tout dire non
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Według de Lubaca pozycja idei Boga je3t zupełnie wyjątkowa, 

jedyna, nieporównywalna z pozycją żadnego innego pojęcia.Nie moż

na jej wyprowadzić ani z żadnej innej idei, ani z danych empiry

cznych. Idea Boga jest bowiem uprzednia w stosunku do wszystkich 

pojęć i do wszystkich rozumowań, choć obiektywnie nieuchwytna bez 

nich. Jest jednak ich motorem i inspiratorką. Idea Boga - twierdzi

de Lubac - jest w nas "tajemniczo od początku". Gdyby tak nie by-
21

ło - nigdy by w nas m e  powstałe

Wobec tego idea Boga nie ma genezy, nie ma przyczyny "gene-
PP • *

ratrice" , nie można jej sprowadzić do rezultatu opracowania da

nych empirycznych. Wprawdzie takie czy inne okoliczności, fakty i 

zjawiska mogą warunkować jej uświadomienie czy skrystalizowanie,nie 

można ich jednak nazwać adekwatnymi przyczynami jej powstanie.Ja

kieś zjawisko natury kosmicznej, społecznej czy psychicznej może 

stanowić szczególnie sprzyjającą okazję wyłonienia jej w umyśle. 

Te dane doświadczalne mogą jedynie dać naszemu umysłowi "choc a- 
pj

vertisseur" J do obudzenia je j. Nie są one jednak w żadnym wypadku

adekwatnymi przyczynami jej powstawania. Proces poznania Boga jest
24

bowiem zupełnie inny niż procesy empiryczne .

Prześledźmy argumentację!, jaką de Lubac przytacza dla uzasa

dnienia swego stanowiska.

concjue - prealsble a tous noa oonoepta et toujours presente en eux tous, 
toutes los purifioati ona jauxguelles noua soumettons cęux-c^ pour rsńser 
Diau correctement ne servłraient finalement de rien, sinon a tout nier pour 
aboutir au neant. Apres la phase de negation, parler d*une phase d "axcel- 
lenće" ou d'"eminence" ser^it alors plaisantenej Car la phase de nagation, 
c onsciencieusement traverseaj aurait fait dans 1 esprit table rases elle 
n"y aurait rien laissęe subsister". Sur les chemins da Dieu, s. 48, Por. 
także Reflexion sur l'idee de Dieu, s. 3^3»

C'est qua, prealable a tous noa concępts, qucique ob j90tivement insaisis- 
sable en dehors d'eux, et anterieure a tous nos raisoimements,guoique lo- 
giąuasient injjustifiable sans eux, inspiratrice, motric-e et juGtifioatrięe 
des uns et des autres, l'i.iee de Dieu est en nous, mysterieusement, des 
l jorigine". Sur les chemins de Dieu, a. 49. Por. także Reflexion sur l*i- 
doe de Dieu, s. 343. , ,

22 •• » * » % #
"Si l'i^ee de Dieu dans l*homme est reelle, aucun fait accessible a 1'his-
toire, a la psychologie, a la sociologie ou a quelq\ie autre discipline
sciectiiiąue n e s t  reellement 98 cause góneratrioe. Auoun "procesaus" ob-
sęrvable ne suffit a en rendre compte. En ce sens, elle n*a point de ge-
jis3e". Sur lea chemins de Dieu, s, 21.

2*5 *
‘ -'Por. Do la connaissance de Dieu, s, 15-16 oraz Reflexion sur l'idee de Dlsu, 

a. 340.

24 . .
1 Sur ua tout outre plan que celui des nrocessus empiriques, il  y a des 
prouves će^Dieu. 12t c est pour cela morne qu il  n 5 a point a proprement 
parler, qu il ne peut y avoir de "genese" de l*idee de Dieu". Sur les che
mins do Dieu, s. 22-3*
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a / Powołując się na zasadę św. Tomasza: "rozważać rzeczy w 

ich genezie - to otrzymać poznanie doskonałe" twierdzi, że w przy

padku idei Boga zasada ta nie może mieć zastosowania. "Bóg nie ma

jąc początku nie może być bowiem afirmowany na mocy zasady różnej
• 25  • • •

od siebie" . Szukanie genezy idei Boga, byłoby - zdaniem de Luba-
• '• 2 6  

ca - popełnieniem błędu petitio principi .

Istnienie Boga - twierdzi de Lubac - nie jest prawdą jakąkol

wiek, prawdą szczegółową, które zależałaby od prawdy szerszej(bar

dziej podstawowej, której istnienie Boga byłoby aplikacją.Bóg nie 

jest bytem szczegółowym, który znajduje się między innymi bytami, 

wewnątrz czy na początku serii. Nie jest On pierwszym ogniwem w 

łańcuchu bytów^.

b / Dalej - argumentuje de Lubao - tak jak myśl,która ro

zumuje, jest pierwsza niż rozumowanie i jeśli rozumowanie powinno 

interweniować przy analizie tego, czym jest myśl albo co ona im-' 

plikuje, to podobnie idea Boga nie jest uprzyczynowana ani nie jest

skutkiem rozumowania. Rozumowanie służy jedynie do rozpoznania i
. ?8

odkrycia od dawna tkwiącej w nas rzeczywistości .

Idea Boga jest w pewnym sensie u podstaw wszelkiej myśli,wsze

lkiego poznania. Ona kieruje dialektyką poznania Boga. To,co jest 

u podstaw i w ciągu drogi,ukazuje się na szczycie.Idea Boga jest 

wówczas w pełni rozpoznana*^.

Wszystkie powyższe argumenty, poza pewną teorią pojęć, którą 

omówimy później i która zresztą jest czymś wtórnym, mają swe źró

dło w podstawowym dla de Lubaca poglądzie, że duch ma wrodzone
50

odniesienie do Absolutu pomyślanego jako realny^ .

To naturalne powiązanie ducha z Absolutem tworzy podstawę i 

"duszę" dynamizmu intelektualnego i wolitywnego. Jest ono również

'ayarit pas da' principa, Dieu ne saureit etre affirml en vertu d*un prin- 
oipe ćistmct do Lui". Sur les chamins de Dieu, a. 47*

^^Por. tamże, 3. ?2.

^ F o r . taraże, s. 47.
po

Por. tamże.

pensie n^traindra jamais l'etre , maia des seę premierę psa, ellg le 
touohe. lilia ne marcharait pas, si elle n etait deja arrivee". Raflerion 
sur l'idee de Dieu, s. 346. Por. także Sur les chemina de Dieu, s. 91.

ne pourrait, sanssdetruiro l^esprit lui-meme, couper sa refarance per- 
notuelle a 1'Absolu, a L ”Ab3olu pense comme reel". Sur les chemina de Dieu 
s. 46.
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podstawą pewnej zdolności do ujęcia bezpośredniego Boga, mającą s»e 

źródło w "habitude de Dieu". To umożliwia poznanie habitualne Bo

ga - niedoskonałe, ciemna, które jednak stanowi punkt wyjścia dla 

wszelkiego poznania. Toteż kiedy w wyniku procesów intelektual

nych umysł ludzki dochodzi do pełnego poznania prawdy - do stwier

dzenia istnienia Boga, osiągnięcie to nie jest prostym odkryciem, 

które uderzałoby nowością. Jest ono rozpoznaniem identyczności Bo

ga z rzeczywistością, która poruszała samą dialektykę. "Mówić o 

Bogu ozłowiekowi, to nie jest to samo, co mówić ślepemu o kolo

r a c h "^  .

De Łubac powołuje się przy tym na tekst św, Tomasza.który mó

wi, że jest w nas naturalne poznanie Boga "in  aliąuo communi sub 

ąuadam confusione" - jako kresu ludzkiego szczęśoia. Niemniej jed

nak - kontynuuje św. Tomasz - nie jest to poznanie Boga simplicłtar 

siout oognoscere venientem non est cognoscere Petrum quamvis sit 

Petrus v en ien s "^ . Rozpatrzmy po kolei argumenty de Łubaoa.

a / Twierdzenie, że idea Boga nie ma genezy empirycznej, nie 

może być rezultatem spontanioznej pracy umysłu ozerpiącego swa tre

ści z danyoh doświadczenia zmysłowego, de Łubac opiera na zasadzie, 

że Bóg nie mając początku, nie może być uznany na mocy zasady róż

nej od siebie. W ten sposób miesza wyraźnie porządók' ontyczny z 

porządkiem poznawczym i  przyjmuje zasadę ontologistów, że nto, oo 

pierwsze w porządku ontycznym jest pierwsze w porządku logicznym".

Z faktu, że Bóg nie ma genezy, nie wynika jedna*, że idea Bo

ga nie ma genezy. Prawda, że o Bogu nie możemy mieć poznania po

przez przyczyny, nie usprawiedliwia twierdzenia, że idea Boga w 

nas nie ma przyczyny. Zechodzi bowiem różnica porządków.

Psychologicznie idea Boga ma swoją genezę i refleksja umysłu 

nad danymi zmysłowymi nie jest jedynie okazją do obudzenia w nas 

od dawna tkwiącej idei. Proces spontaniczny, na mocy którego pow

staje w nas idea Boga, jest w swojej istocie podobny do wszelkiego 

postępowania w metafizyce. Droga ta w porządku poznania przednau- 

kowego może być skrócona do minimum, może mieć charakter jak naj

bardziej spontaniczny. Zawsze jest to jednak droga pośrednia, o- 

pierająca się na zasadzie racji dostatecznej^.

***Por. tamże, a.

32S.Th. I , 2, 1 ad 1.

53por. np. P . Chojnacki, Idea Boga w świetle psychologii empiryoEnejJ,a.38no.
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b/ Da Lubsc, podobnie jak wielu, powiązanych w różny sposób, 

autorów współczesnych, a zwłaszcza Marechal, przyjmuje priorytet 

pojęcia nieskończoności, warunkującego poznanie bytu skończo

nego, a konsekwentnie priorytet idei Boga w stosunku do wszelkiego 

poznania. U podstaw takiego stanowiska leży supozycja, że umysł 

ludzki nie jest receptywny, ale posiada uprzednie w stosunku do 

doświadczenia wyposażenie. Przypomina to poglądy Kanta dotyczące 

poznania i  w pewnej mierze charakteru idei Boga, których przyjęcie 

ostatecznie prowadzi do agnostycyzmu. Przyjmując, ża u podstaw 

wszelkiego poznania leży idea Boga czy pojęcie nieskończoności,po

wstaje szereg problemów teoriopoznawczych dotyczących poznania 

świata materialnego^.

Również nie do przyjęcia jest poprzednio podany argument, w 

którym de Lubac uzasadnia immanentność idei Boga w naszej myśli 

tym, że pojęcia zaczerpnięte ze świata materialnego, po procesie 

oczyszczenia ich na drodze negacji, można odnieść do Boga. Gdyby 

nie było w nas uprzedniej idei Boga, "via negationis" zredukowała

by całą treść pojęć. Argument ten opiera się na swoistym rozumie

niu przez de Lubaca roli metody negacji. W rzeczywistości to,cze

go dotyczy "zaprzeczenie" w naszych pojęciach analogicznych, jest 

jedynie granicą i sposobem, w jaki doskonałość realizuje się w 

stworzeniach. To, co pozytywnego pozostaje w pojęciu analogicznym, 

to sama "formalność" doskonałości zawartej proporcjonalnie w po

szczególnych- analogatach. Zawartość pozytywna, która nie jest na

ruszona przez "via negationis" nie jest więc ideą Boga,ale "ratio 

proportionalis"^ .

Wszystkie wyżej rozpatrywane argumenty de Lubaca nie posia

dają mocy uzasadniającej. Opierają się bowiem na błędnych założe

niach. Pozostaje zatem w dalszym ciągu nierozstrzygnięty problem 

podstaw, na mocy których de Lubac przyjmuje istnienie idei Boga w 

człowieku. Ide i, której nie możemy wyrazić,a która jest "bardziej 

ostra i  intensywna" niż idea, jaką posiadamy o przedmiocie^®.

^Kwestię tę szeroko omawia P . Ma tar a on wchodząc w dyskusję ze stanowiskiem 
Marechala i zależnych od niego myślicieli. Por. La definition du fini im- 
plique-t-elle 1 infini? "Revue Philosophiąue de Louvain" 62 / 1964/ ,  s.39- 
- 68 .

^ P o r . Krytykę koncepcji pochodzenia idei Boga w ujęciu de Lubaca przepro
wadzoną przez M. Bordoniago, Disoussioni sulla conoscenza di D io ,s .284-6.

^"Combien plus aigue et plijs intense cette idee que nous avons de D^eu, 
que calle que nous svons d un objefc uouel, bien que nous ne puissions 1 ex- 
primer". Sur les chemins de Dieu, s. 137*
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2. Źródła obecności idei Boga w człowieku

Zaprzeczając istnieniu genezy idei Boga, rozumianej przede 

wszystkim jako prooes empiryczny, de Lubac nie twierdzi, że idea 

Boga jest wrodzona człowiekowi. Twierdzi jedynie, że jest uprzed

nia w stosunku do innych pojęó, istnieje, przynajmniej w Bwej fa

zie ciemnej i niewyraźnej /idea "im plicite"/, niezależnie od doś

wiadczenia zmysłowego i od wszelkiego poznania dyskursywnego.

Jej obecność w świadomości ludzkiej tłumaczy de Lubac na róż

ny sposób. Mówi więc o "kontakcie", "spotkaniu", w wyniku którego

powstaje apercepcja, która może mieć postać "oświecenia inteli-
• • • 37

gencji, widzenia, słyszenia lub w ia r y " " .

Na innym znowu miejscu twierdzi, że idea Boga powstaje sama 

w świadomości jako wynik "racjonalnego wymagania" bądź też oświe

cenia nadnaturalnego i przedstawia się umysłowi na "mocy własnej 

konie o zn o ś c i .

Gdyby się zgodzić z de Lubakiem, że idea Boga jest tylko roz

poznaniem myśli, która poprzednio istniała w umyśle, wówczas trze

ba by przyjąć, że powstaje ona w nas na drodze analitycznej®. Mi

mo pewnych sugestii w tym kierunku, interpretacja taka nie byłaby 

słuszna.

Problem źródeł obecności idei Boga w człowieku może w pewnej 

mierze wyjaśni to, co de Lubac mówi na temat "natury" tej idei. 

Twierdzi on, że idea Boga w swoim etapie pierwszym i permanentnym 

nie jest wytworem poznania. Nia jest pojęciem. Jest rzeczywistoś

cią, "duszą duszy", "duchowym obrazem boskości" - "eikon".Idea Bo

ga jest nie do wykorzenienia, ponieważ w swojej głębi jest "obeo- 

nośoią Boga w człowieku". Zamieszkuje substancjalnie i pozytywnie, 

dzięki temu ma zapewniony triu m f^ .

37 j . .
■""A 1 orięme, il  j  a donę un contact, une rencontre; i l  y a une certa^ne 

sperception, quel que soit le nom gus, salon lej oaa, pn lui donnerai ec- 
lair de 1 intelligence, vue, audition ou foi. L antithese n est que saoco
dę et la s;nthese, dans la mesure ou l'on  en peut parler, vient en dernier 
liau". Sur lea chemins da Dieu, s. 41.

idee du Dieu unique aurgit d'elle-mema au sein de la conscience,que oe 
soit par una exigencevrationnella ou par quelque illumination surnaturel- 
le, et elle a impose a 1 esprit par elle-meme, en vertu de aa necesaite 
propre". Sur les chemins de Dieu, a . 40.

^^Por. w tej sprawie M. Corvez, i/idee et affirmation de Dieu, s. 301-6.

^"En  son etat>premier et permanent| cette idee de Dieu n'est dono paj un 
pęodu^t de 1 intelligence. Elle n est pas un ooncept. Bije est une reali- 
tes 1 ama meme da 1 ame; image apirituelle de la Divinifee «eikóns>.Sur les 
chemins de Dieu, s. 50; 1 idee de Dieu eat inderacinable parce qu elle
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Twierdzenie dość nieoczekiwane. Gdybyśmy je przyjęli w dos

łownym brzmieniu, trzeba by tym razem zarzucić de Lubakowi najpry

mitywniejszy błąd pomieszania porządków. Wydaje się jednak, że w 

tym przypadku jest to tylko wynik braku precyzji języka. Jeat to 

raczej, raz jeszcze, wskazanie na "źródła" idei Boga, na jej on- 

tologiczne uwarunkowania.

Adekwatnym źródłem idei Boga jest - według de Lubaca - obec

ność Boga w człowieku, obecność przez podobieństwo obrazu i  zwią

zane z nią konieczne naturalne odniesienie człowieka do Boga/"de- 

sir naturel du surnaturel"/*1 . Punkt wyjóoia w zdobyciu idei Boga 

stanowi właśnie fakt ujęcia owej obecności, którą następnie czło

wiek przedstawia sobie /representer, demontrer/ za pomocą wyob

rażeń i pojęć, które pozostaną zawsze jednak nieadekwatne dla pe-
• 42

łnego jej wyrażenia .

Z faktu, że człowiek jest "obrazem" Boga, wynika, że w pewien 

sposób jest on konnaturalny w stosunku do Boga. Umysł jego posiada 

"zdolność" ujęcia Boga: "l'habitude de Dieu", "faculte du divin" 

/poznanie habitualne/. Umysł człowieka ma "pisaną na sobie ideę 

Boga", dlatego w ogóle może Boga poznać i właściwie wszystko inne 

zawarte jest w tym poznaniu. To nazywa de Lubac "ujęciem naszej in

teligencji przez Absolut". Nasza inteligencja nie objęłaby Boga, 

gdyby przedtem nie była ujęta przez N ie g o ^ .

Trudno w takiej postawie nie dopatrzeć się platońskich i  au- 

gustyńskich wpływów w koncepcji ozłowieka. Dla de Lubaca,podobnie 

jak dla wyżej wymienionych myślicieli, człowiek to przede wszyst

kim duch /mens/, posiadający zdolność samowiedzy /poznania duszy

est en son fond la Preaence mama da Dieu a 1'homme". Rafie jo. on sur l'idee 
da Dieu, a. 348. "Dieu a'impose par lui-meme parce qu il  est preaent dana
1 homma". Tamże, s. 339.

IlA
Jest to jednak porządek ontologiczny. U. Hast nazywa ten etan rzeczy "me- 
taphyaische A p n o r i". Twierdzi ant "es lieęt im Menachen salber ein >bao- 
lutheitsmoment. Sin Siegel der Unendlichkeit ist in seine Seele gegraben. 

Es ist wesanbafte Hinordnung auf Gott, die sohliosalich begrtlndat ist in 
seiner Seiayerwandteohaft mit Gott auf Grund der Geiatseeie. Diese Gegeben- 
beit, die mit der Natur des Menscban untrennbar verbunden iat.ktJnnen wir 
daa "metaphyaische Apriori" unserer Gotteserkenntnia nennen". Walt' und 
Gott, Freiburg 1952, s. 36* Por. takie Das "eubiective ipriori" in unserer 
Gotteserkenntnis, "Scholastik" 14 /1939/ s. 74-80.

^Podobne stanowisko w sprawie genezy idei Boga zajmuje J . Defever, Idea de 
Dieu et existence de Dieu, "Revue Philosophiąua da Louyain" 55 /1957/,8.24.

^"Ilotre intellięenęe^ne saisit pas L*Absolu - d'une saisie toujours abstrai- 
te - sanoe avoir ete saisie par Lui", Sur las chemins de Dieu, s.158;por. 
także odayłaoze 46-49, a. 320-321.
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przed poznaniem ciał/ oraz pewną zdolność skontaktowania się z Bo* 

giem, obecnym w duszy. Toteż problem u de Lubaca dotyczy nie tyle 

zdobycia idei Boga, bo ta wynika z samej natury kontektującej z 

z Bogiem, co raczej sposobu zobiektywizowania je j.

3. Źródła monoteizmu

Jak zaznaczono poprzednio, de Lubac interesował się historią 

religii. Jego poglądy w tej dziedzinie w pewien sposób dopełniają 

poprzednio omawiane stanowiska. Warto więc choć w największych skró

tach je przedstawić. Istnieje bowiem pewn8 odpowiedniość między po- 

glądami na źródła idei jedynego Boga w człowieku, a poglądami do

tyczącymi pochodzenia monoteizmu.

Problem pochodzenia idei Boga i w ogóle pochodzenia pojęć, 

które określa się mianem pojęć religijnych - od XIX wieku zwłasz

cza stał się przedmiotem wzmożonego zainteresowania.Istnieje wie

le różnych teorii tłumaczących pochodzenie religii. Stan tej wie

dzy de Lubac ocenia bardzo krytycznie. Twierdzenia w tej dziedzi

nie posiadają wartość tylko prawdopodobieństwową.Takie teorie,jak 

naturyzm, manizm, animizm, preanimizm, totemizm, magizm, neonatu- 

ryzm, socjologizm itp . tłumaczą w różny - często wzajemnie się wy

kluczający - sposób pochodzenie pojęć o bóstwie. Żadna z tych te

orii nie jest w stanie - zdaniem de Lubaca - zadowolić umysłu do

ciekającego definitywnej wiedzy w tej dziedzinie.

Wprawdzie etnologia i prehistoria usiłują, na podstawie ozy 

to reliktów dawnych kultur, czy badań ludów dziś żyjącyoh na n a ^  

niższym stopniu rozwoju kulturalnego, odtworzyć aktywność psychi

czną człowieka pierwotnego; wyniki tych badań nie mogą jednak 

mieć charakteru definitywnych rozwiązań. Jakkolwiek cenne i poży

teczne, nie rozwiązują problemu, bo nasza znajomość oełowieka ab

solutnie prymitywnego jest wciąż niedostateczna i  w ogóle nie do

zdobycia. Problem całkowitego poznania początków ludzkośoi jest w
44

zasadzie merozwiązalny

De Lubac poddaje więc krytyce rozpowszechnione dziś teorie, 

sądy, powstałe "mity" takie, jak np. przekonanie, że nauka może 

dosięgnąć poznawczo absolutnych początków ludzkośoi, że możliwe

^ P o r . i/origine de la religion, a. 284-5.
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jest określenie ne^prymitywniejszych fora religijnych.Zwraca szcze

gólnie uwagę na fakt pochodzenia pojęć o Bogu. Teorie te - jego 

zdaniem - nie są neutralne w sensie wolności od założeń filozofia 

cznych. Tradycjonalizm, psychologia asocjacjonistyczne, ewołucjo- 

nizm Spencera, dynamizm materialistyczny Btlchnera, marksizm, soc

jologiem Durkheime itp . znajdują wierny obraz w opisie pochodzenia 

idei bóstwa**'’ .

De Lubac przeprowadza także krytykę najbardziej rozpowszech

nionych teorii przypisując im tylko częściową słuszność. Przede 

wazystkim wskazuje arbitralność tezy o areligijnej fazie ludzkoś

c i , która stanowiłaby rzekomy dowód, że religia nie wynika z isto

tnej potrzeby i  struktury człowieka^*®. Uważa on bowiem, że idea 

jedynego Boga w swoim zjawieniu się historycznym nie jest unikiem 

żadnej dialektyki immanaaftnej rewolucyjnej czy ewolucyjnej. Nie 

jest podtrzymywana ani przez syntezę /potrzeba zjednoczenia bóstw 

rozproszonych/, ani przez antytezę /uświadomienie sobie niewłaści

wości starych bogów/. Żaden proces integracji ani kontrastu jej
47

nie wyjaśnia. To, co się bierze za przyczynę - jest skutkiem .

Idea odrębne, idea jedyna nie wchodzi - zdaniem de Lubaca - 

do żadnego systemu. "Idea , która bruździ przebłyskami historię lu

dzkości dowolnie burząc wyprecowane systemy etnologów i history

ków, wszystkie schematy ewolucyjne, wszystkie uczone {fizjologie

religiit>. Skoro tylko inteligencja osiąga dojrzałość, idea Boga
48

kiełkuje w niej spontanicznie"

Jest możliwe i pożyteczne analizowanie okoliczności odkrycie 

idei Boga. I tu prace historyk**, etnologów, psychologów zawiera

ją - zdaniem de Lubiące - wiele cennych uwag, lecz one w żadnym ra

zie nie mogą poinformować o istocie idei Boga. Idea Bog8 w swoich 

najwyższych manifestacjach, jak i formach najbardziej skromnych,

rozbija i przekracza wszystkie remy społeczne, wszystkie ramy u- 
4Q . *

uysłowe . Wszyscy, którzy usiłują wykazać, że ma ona genezę w

ścisłym sensie i twierdzą, że misłaby to być geneza ozy to ideo

^Tam że, a. 291.

Tamże, a. 29**-6.

4^Por. Sur les ohemins de Dieu, 8. 40 oraz Reflexion sur l'idee de Dieu, 
s. 3^4.

^Ternie, a. 25.

por. Sur les ćhemins de Dieu, a. 36-7.
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logiczna, sentymentalna, emocjonalna, racjonalna, indywidualna, 

czy społeczna, tym samym ją negują, sprowadzając ją do czegoś in- 
50

nego' .

Jakkolwiek idea Boga w swoim wyrazie obiektywnym zależy od 

podwójnej analogii naturalnej, przez którą podejmujemy wszystkie 

rzeczy: świata zmysłowego i świata społecznego, zjawiła się w lu

dzkości jako coś spontanicznego, specyficznego. Wszystkie próby 

"redukcji", jak i wszystkie próby "genezy", nie wytrzymują kryty

ki51 .

Wprawdzie de Lubac przyjmuje możliwość monoteizmu, który by 

powstał na drodze naturalnej, byłby to jednak monoteizm bardzo nie

doskonały. Idea Boga narażona jest bowiem na niebezpieczeństwo de

formacji. Toteż prawdziwym źródłem monoteizmu jest specjalna in

terwencja Boga, czyli po prostu objawienie nadnsturalne, tak jak
. . .  • • 52

prawdziwym źródłem treści idei Boga w człowieku jest wiara^ .

Nie jest sprawą łatwą zaklasyfikować poglądy de Lubaca doty

czące źródeł obecności idei Boga w człowieku do jakichkolwiek 

znanych teorii. De Lubac unika rozwiązań skrajnych. Jedno jest nie

wątpliwe, że u podstaw wszystkich argumentów i sposobów wyjaśnia

nia obecności idei Boga leży główne założenie: idea Boga w postaci 

najbardziej pierwotnej i nieskrystalizonanej jest immanentna na

szej myśli; istnieje w człowieku niezależnie od wszelkiego doświa

dczenia zewnętrznego.

Kie jest ona wrodzona w rozumieniu Descartesa, gdzie idea Bo

ga ma zupełnie określoną przedmiotową treść, jest gotowym prawdzi

wym pojęciem. Kie jest ona także dana przez bezpośredni ogląd, czy

li intuicję substancji Boga - jak utrzymują ontologiści.Rozwiąza

nie de Lubaca jest jakby pośrodku: między wrodzonością a intuic

ją53 .

W ujęciu de Lubaca idea Boga w swej najpierwotniejszej for

mie /idea implicite/ w zakresie treści jest czymś bardzo niespre- 

cyzowanym, jest raczej "siłą ", "normą". Wrodzone są jakby "ramy",

•^Por. De la connaissance de Dieu, s. 15.
51

Por, Sur les chemins de Dieu, e. 25.

52Tomże, s. 52-57 oraz 150.

53
Narzuca się tu duża zbieżność poglądów de Lubaca z poglądami takich auto
rów* jak G. Picard /zwraca na to uwagę Bordoni/ czy J . Hessen. Najbar- 

f103 wydaje się, bliski jest rozwiązaniu J . Kuhna /zob. Katholi9^
cne Dogmatik, I ,  TUbingen 1862/ choć oryginalność ujęcia zapewnia da Lu- 
bącowi jego koncepcja poznania habitualnego.
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a ni© treść. Tak ujęta idea Boga odgrywa w poznaniu bardzo donio

słą rolę. Ona nie tylko warunkuje, ale prowadzi wszystkie dalsze 

etapy procesu poznania Boga.

Poprzez koncepcję poznania habitualnego usiłuje de Lubac "ob

ronić się" przed innatywizmem. niewątpliwie pod względem teorio- 

poznawczym mamy tu jednak do czynienia z pewnym typem aprioryzmu, 

może najwłaściwszym określeniem byłby inneizm.

Dwie sprawy uderzają w ujęciu de Lubaca:

1 ° nieustannie powtarzający się brak ścisłego rozróżnienia 

między porządkiem ontycznym i poznawczym oraz przekonanie ,że dco- 

ro Bóg jest pierwszy pod względem bytowym, powinien być także pier

wszy w porządku poznawczym. Rzeczywiście, Bóg sam w eobie jest naj

bardziej poznawalny /inteligibilny /, a przez swą obecność przy

czynową znajduje się u podstaw wszelkiego poznania intelektualne

go i wszystkich czynności poznawczych człowieka. Wnioskowanie z 

tego, jakoby Bóg był również pierwszym przedmiotem naszego pozna- 

Dia, a idea Boga pierwszym ludzkim pojęciem, etanowi jednak wyraz 

braku rozróżnienia porządków;

2 °  droga do poznania Boga, która wychodzi z naszej myśli, a 

więc z porządku poznawczego w oparciu o istniejącą w naszym umyś

le ideę, zawsze narażoną jest na krytykę, którą nie przestaje być 

nigdy słuszna w stosunku do wszystkich dróg będących przejściem z 

porządku logicznego do porządku realnego.

§ 3. IDEA BOGA 

A PIERWOTNA AFIRMACJA BOGA
W dochodzeniu do idei Boga de Lubac wyróżnia dwie fazy: pier

wszą, kiedy idea Boga jest nieskrystalizowana, mętna/'tajemnicza" 

i drugą, w której dokonuje się proces jej obiektywizacji i uwyra

źnienia. Podobne stadia wyróżnia de Lubac w procesie afirmacji Bo

ga.

Powstaje tu problem, jaki jest stosunek "genetyozny" między 

ideą, a więc czymś, o o dotyczy "treści" bytu transcendentnego, a 

afirmacją Boga, czyli aktem przyjęcia jego istnienia /asercja /.

Choć można znaleźć teksty, w których d« Lubac twierdzi,że idea
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Boga jest "zawarta" w afirmacji pierwotne j ^ , co sugerowałoby, że 

uważa ją za uprzednią, to jednak na podstawie całego kontekstu je

go teorii trzeba by tu raczej mówić o równoczesności.Zarówno idea 

Boga jak i afirmacja pierwotna stanowią najbardziej podstawową fa

sę poznania w ogóle. Są one w pewnym sensie konna tura Ina naszej 

myśli.

Istnieje nawet poważna trudność w referowaniu poglądów de Luba

ca dotyczących tej przedświadomościowej fazy poznania. W ogólnie 

przyjętej terminologii filozoficznej brakuje po prostu terminów 

dla wyrażenia takiego stanu "poznawczego". De Lubao używa tu ok

reślenia "idea implicite", "afirmacja implioite".Często jednak te

rmin "implioite" miesza z terminem "spontaniczny". Dotyczy to zwła

szcza afirmacji Boga. Toteż mówiąc o afirmacji. pierwotnej na na 

myśli dwie sprawyt 1 °afirmację implicite, która - jego zdaniem - 

jest implikowana w każdym sądzie i  stanowi konieczny apriorycz

ny warunek wszelkiego poznania, oraz 2 °  spontaniczną afirmaoję Bo

ga, która jest po prostu przednaukowym uznaniem Jego istnienia. 

Taka afirmacja spontaniczna byłaby w stosunku do poprzedniej "ex- 

plicite"; mogłaby natomiast być "implicita" w stosunku do jej na

ukowego, np. filozoficznego,opracowenie.

1. Priorytet afirmacji Boga

De Lubac zdecydowanie przyjmuje uprzedniość afirmacji Boga w 

stosunku do wszelkiego innego poznania. Cała trudność polega na 

właściwym zrozumieniu jej natury i jej miejsc* ,w poznaniu. 

Przyjrzyjmy się tekstom i  argumentom de Lubaoai

Istnieje w nas-afirmacja pierwotna Boga, "afirmacja jeszoze 

całkiem implioite, afirmacja implikowana w każdym z naszych sądów

o istnieniu lub wartości i  w rzeczywistości współmierna z całą na

szą aktywnością duchową, afirmacja wrodzona /oongenitsle/ umysłowi, 

z którą możemy próbować połączyć się w naszym życiu świadomym,uży

wając logiki i drogi rozumowania, tak jak będąc raz w posiadaniu 

idei Boga zawartej w tej afirmacji implicite, możemy przedstawić 

ją sobie za pomocą jedynej drogi, jaką dysponujemy - drogi pojęć"^

^ P o r . Sur les ohemins de Dieu, b .  69.

^Taate.
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Stanowi ona - zdaniem de Lubaca - fazę najpierwotniejsząnaj

niższą /niepostrzeżoną,lecz zdeterminowaną/ życia umysłu.Powstaje 

przed wszelką świadomością, przed uformowaniem jakiegokolwiek po

jęcia. Pochodzi - jak określa de Lubac - " z ;samych korzeni bytu i 

myśli; daje "armaturę" świadomości i udziela swojej powszechności 

wszystkim pojęciom. Tajemnicze, uwikłana, lecz konieczna i trwała, 

jest podstawą każdego sądu o bycie. Jednoczy ,się ściśle z samym 

życiem istoty myślącej. We wszystkich porządkach ta afinnacje za

pewnia sądco o bycie tę zwartość i spoistość, bez której rozsypał

by się w proch"^6 .

Powyższe teksty wskazują, że de Lubacowi chodzi rzeczywiście

o płaszczyznę poznawczą. Afirmacja Boga w tym ujęciu byłaby konie

cznym, apriorycznym warunkiem wszelkiego poznania. Taką interpre

tację sugeruje zupełnie wyraźne odwołanie się w tej sprawie do sta

nowiska Marechala.

Na usprawiedliwienie swego ujęcia przytacza de Lubac nastę

pujące argumenty:
a / Przede wszystkim powtarza tu argument, który rozważaliśmy

przy rozpatrywaniu pochodzenia idei Bogas "Bóg nie mająo począt-
• • 57

ku, nie może być afirmowany na mocy zasady różnej od s ie b ie " '" . Z 

tego wyprowadza wniosek, że afirmacja Boga musi być w nas "od po

czątku".

De Lubac znowu bardzo wyraźnie miesza porządek poznawczy z 

porządkiem ontycznym. Z priorytetu ontycznego wnioskuje o priory

tecie poznawczym, przyjmując zasadę ontologistów: "primum ontolo- 

gicum est primum logicum".

b / Podobny charakter ma argument następujący: "Wszelki akt lu

dzki poznania czy woli suponując, że rzeczywistość, do której się 

odnosi, posiada sens i trwałość, ma tajemnicze oparcie w Bogu. 

Ponieważ Bóg jest absolutem, nie można nic pomyśleć ani nic ocenić 

bez odniesienia do Niego"; "niczego nie można chcieć bez dążenia 

do absolutu ani niczego oceniać, jeżeli się go nie zmierzy miarą 

Absolutu"^8 .

Niewątpliwie wszelki byt realny, jak i wszelkie działanie,ma 

odniesienie do Boga. Bóg w każdym z nich działa jako przyczyna spra-

5e,Tamże, e. 126.

^Tamża, s. 47*

^®Tamż9, s. 45•
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wcza i nie nie może się steć bez Jego współdziałania. Jest to je

dnak znowu dziedzina ontyczna. Nie można z tego więc wnioskować o 

treściowym powiązaniu z Absolutem w naszym poznaniu.

c / Pozostałe argumenty czerpie de Lubac z różnych systemów e> 

pistemologicznych. Przytacza tu poglądy Descartese, Leibniza, św. 

Tomasza, Marechala, Blondela i współczesnych zwolenników filozofii 

refleksyjnej. Uznając - w teorii - różnice istniejące między sys

temami wymienionyoh autorów, de Lubac uważa jakoby oni wszyscy by

li zgodni w tym jednym: afirmacja Boga stanowi podstawę wszelkiego 

poznania, w niej wszelka afirmacja się łączy i w niej wszelka pe

wność ma swoje podstawy.

Zestawienie autorów dość zaskakujące, zwłaszcza nieoczekiwa

na zgodność Tomasza np. z Descartesem. Podstawę tej zgodności u- 

patruje de Lubac w tym, że wszyscy wymienieni przez niego autorzy 

opierają się na znanej zasadzie św. Tomasza: "Wszyscy poznając; 

poznają w sposób utajony Boga we wszystkim, co jest poznawane"^.

Zakładana przez de Lubaca zgodność okupiona jest jednak swo

istą interpretacją tej zasady, zupełnie różną od tej, jaką posiada 

w systemie tomistycznym®®.

W kwestii poznawalności Boga św.-Tomasz konsekwentnie- stoi na 

stanowisku aposterioryzmu poznawczego. Bóg nie jest bezpośrednim 

przedmiotem poznania. Wszelka wiedza, jaką człowiek może zdobyć 

przy pomocy sił naturalnych, jest wiedzą poprzez poznanie skut-
C.A

ków . W tym duchu trzeba także interpretować powyższą zasadę. Ka

żda prawda szczegółowa jest odbiciem, podobieństwem, partycypacją 

w Prawdzie Pierwszej. Z tego też tytułu poznanie jakiegokolwiek 

przedmiotu, jakiejkolwiek prawdy, implikuje poznanie Boga. Trzeba 

jednak dobrze zrozumieć charakter tej implikaoji, ponieważ mogą 

być różnego typu "implikacje".

Implikacja, o którą chodzi w tej zasadzie, określa stosunek is

tniejący między skutkiem a przyczyną. Poznanie skutku implikuje 

poznanie przyczyny, ponieważ skutek jest podobny do przyczyny.Nie

5 9 , •
"Omnia cognoscentia cognoscunt implicite Deum in quolibet c ogni to"* Do Ver. 
t •o! ad 1 ~ interpretacja tej zasady św, Tomasza por. S. T h .f I ,  84, 5;
I ,  88, 3.

De Lubac uważa, żo jego interpretacja przeprowadzona jest w duobu Mere- 
cnala* Nie dostrzega więo odrębności ujęó Marechala od poglądów św# Toma
sza •

1Por. 6. Th., I , 22 oraz I ,  88, 3.
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jest to jednak bezpośrednio poznanie przyczyny. Znając skutek nie 

można powiedzieć, że się zna adekwatnie przyczynę. -Aby stwierdzić 

istnienie przyczyny, trzeba przeprowadzić rozumowanie /może to być 

proces spontaniczny/ i dopiero w jego wyniku można dojść do uzna

nia, że istnieje Bóg. Tylko taki rodzaj implikacji zachodzi mię- 

dzy poznaniem bytów skutkowych a poznaniem Boga - ich przyczyny .

Zupełnie inny rodzaj implikacji zachodzi między dwoma poję

ciami dotyczącymi tej samej rzeczywistości, np. między pojęciami: 

"człowiek" i "zwierzę rozumne” . Posiadając pojęcie człowieka po

siadamy implicite pojęcie zwierzęcia rozumnego. Jedno pojęcie jest 

uwyraźnianiem drugiego; zachodzi bowiem tożsamość rzeczywistości, 

którą one oznaczają.

Poznanie implicite Boga, o jakim mówi św. Tomasz w rozważa

nej przez nas zasadzie, nie jest poznaniem dotyczącym samego Boga. 

Bezpośrednio odnosi się do skutku, który na mocy pochodności od Bo

ga posiada relację podobieństwa i może stać się punktem wyjścia do 

pośredniego poznania Boga.

Jest rzeczą nie ulegsjącą wątpliwości, że nie o taki typ po

znania chodzi de Lubacowi. Wydaje się nawet, że inna jest jego in

terpretacja od ujęcia Marechala. Inny jest bowiem punkt wyjścia i 

inna funkcja afirmacji pierwotnej.

De Lubac po prostu przyjmuje priorytet intuicyjnego poznania 

duszy i Boga w jej głębi przed wszelkim innym poznaniem. To habi- 

tualne poznanie Boga i uznanie Jego istnienia dokonuje się na mo

cy wrodzonej "zdolności afirmacji". Dzięki niej człowiek ujmuje o- 

becność Boga nia tylko we własnej duszy, ale we wszystkim, co ist

nieje. W tym znaczeniu, wydaje się, należy rozumieć w teorii de 

Lubaca zasadę, na którą tak często się powołuje: "wszyscy pozna

jący poznają w sposób utajony Boga we wszystkim,co jest poznawa

ne".

Dla tych własnych poglądów, zbliżonych najbardziej do postawy 

Augustyna, de Lubac "dorabia" współczesną teorię poznania.Nosi ona 

na sobie ślady wielu wpływów, przede wszystkim jednak - Marecha- 

la6?.

Por. U. Corvez, L'idee et l'affirmation de Dieu, s. 303-5.

^Problem stosunku de Lubaca do Marechale jest dość skomplikowany .Warto za
znaczyć, że te związki występują wyraźnie dopiero w ostatnich publikacjach 
de Lubaca. Niewątpliwie istnieje zgodność ujęć np. co do samego faktu po
znawczego priorytetu Boga, ale podobieństwo jest dość zewnętrzne t tego 
przede wszystkim względu, że de Lubac nie wchodzi tak głęboko w strukturę 
aktu poznawczego, jak to cz^ni Marechal. Nasuwa się podejrzenie, że powo
łanie się na autorytet Msrechala jest spowodowane pewnymi względami takty
cznymi.
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2. Natura afirmacji pierwotnej

Hie rozporządzamy dostatecznym materiałem,by przedstawić koo- 

oepcję samego aktu poznanie w ujęciu de Lubaca oraz struktury on

tycznej tych wszystkich poznawczych konstrukcji, które warunkują 

akt poznawczy. ’>7 pismach de Lubaca zagadnienia te potraktowane są 

marginesowo i fragmentarycznie.Stąd musimy się organiczyć jedynie 

do uwyraźnienia pewnych elementów koncepcji poznania de Lubaca.

W jego wypowiedziach dotyczących natury poznania trudno nie 

dopatrzeć się pewnego śladu konstruktywizmu6^ . Umysł nie jest "ta

bu la rasa"®5 ; w pojęciu istnieje pewien "element a priori"66, a w 

każdym sądzie "obecny jest Absolut"6 '’ . U podstaw wszelkiego pozna

nia leży pierwotna idea i afirmacja Boga. W niej wszelka afirmsc- 

ja łączy się i z niej- wszelka pewność czerpie swoje podstawy.

De Lubac, podobnie jak wielu współczesnych autorów, przyjmuje 

pogląd, że pojęcie bytu nieskończonego musi istnieć w jakiś,choć

by najbardziej niewyraźny, sposób już w punkcie wyjścia wszelkie

go poznania. Nie uznając transcendentalnej wartości i mocy pierw

szych zasad - jak to wynika z całej postawy poznawczej de Lubaca, 

a nie z jego wypowiedzi wprost - twierdzi on, że umysł ludzki nie 

mógłby dosięgnąć Boga, gdyby nie posiadał uprzedniej idei prawdy 

absolutnej . Między podmiotem poznającym a przedmiotem poznania 

musi - według de Lubaca - istnieć pewna odpowiedniość, "współmier- 

ność".W myśl tej zasady,umysł ludzki musi być "współmierny"w sto

sunku do Bytu Absolutnego. W punkcie wyjścia musi ją posiadać .gdjż 

na drodzą kontaktu z rzeczami ograniczonymi nie może jej zdobyć.

Pewne teksty de Lubac8 zawierają efdrmułowania sugerujące,że

przyjmuje on istnienie myśli przed wszelkimi aktami poznawczymi,

64 . . .
Jest to stanowisko, które pod wpływem idealizmu teonopoznawczego, jęk tai
blondelizmu i wszelkiej filozofii czynu uznaje,że poznania zawiera moment 
konstruktywny. Aby coś poznać trzeba najpierw uformować ideę tego.Elemen
tów konstruktywizmu możua by się u de Lubaoa dopatrywać w tym, ił twier
dzi, że aby poznać Boga trzeba mieć uprzednią,choć niewyraźną,jego ideę.

®^Por. Sur les chemins de Dieu, s. 48.

66Tamże, s. 111 i 275.

"La necesęite d ”une philęsophie, la presence d'un absolu en tout juganent, 
ce sont la deux faęons d affirmer le meme aapect necesseire de la oons- 
cience humaine". Sur les chemins de Dieu, a. 67.

68 *
"Sans doute, / . . . /  l'esprit humęin de peut se passer de conception d 'en
semble des choses; il lui est necesseire de poser, devant soi, 1 idee de 
verite absolu". Sur les chemins de Dieu, s. 67.
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przed pojęciowaniem i rozumowaniem, jak również i to, ie myśl ta 

posiada pewien "kształt", pewną "zawartość", która byłaby właśnie 

afirmacją Boga,

"Myśl, która jest afirmacją Boga, istnieje w nas nie jako re

zultat rozumowania. Myśl, która rozumuje, istnieje przed rozumowa

niem. Jeżeli rozumowanie musi wystąpić to po to, aby pokazać,czym
69

jest myśl i co ona implikuje" . Ta implikacja - według de Lubaca

- to właśnie pierwotna afirmacja Boga i pierwotna jego idea.

Nie jest sprawą łatwą odpowiedzieć na pytanie, czym właśęi- 

wie jest ta afirmacja pierwotna w ujęciu de Lubaca: elementem są

du, "armaturą" świadomości, strukturą umysłu, czy zdolnością bez

pośredniej asercji Boga. Można by znaleźć teksty de Lubaca wyka

zujące, że terminu afirmacja używa on we wszystkich tych znacze- 

, niach. Przede wszystkim jednak afirmacja Boga jest dla niego czymś 

co nadaje myśli, czy raczej umysłowi ludzkiemu, pewną "strukturę". 

Byłaby to nie tyle treściowa zawartość tej myśli, ile raczej coś 

w rodzaju perspektywy, czy "pola" ludzkiego poznania. Stąd jej 

pozycja w ludzkim poznaniu.

"Jeśliby umysł nie afirmował Boga, jeśliby nie był afirmacją 

Boga, nie mógłby w ogóle afirmować niczego. Jak ziemia pozbawiona 

słońca, nie miałby przed sobą żadnego prawa. Nie mógłby wykonywać 

żadnej racjonalnej działalności. Nie mógłby osądzać. Utraciłby je

dyną rzecz, która dla całej reszty może służyć za fundament, za
70

światło, normę, uzasadnienie i punkt odniesienia" .

Afirmacja prawdy absolutnej stanowi - zdaniem de Lubaca - po- 
. 71 . . . . .

dstawę wszelkiego poznania' . Możliwa jest dzięki temu, że mteli-
72

gencja nasza jest "ujęta przez Absolut" .

"Bóg jest tą rzeczywistością, którę opanowuje, rozwija i mie

rzy naszą myśl, a nie odwrotnie. / . . . /  czyni naszą myśl zarazem

tak wielką i tak pewną,i tak absolutną w królewskim akcie sądzenia,
7?

i tak koniecznie poddaną"' . Toteż - twierdzi de Lubac -"gdy cho

dzi o ^czynność umysłową^, z której wyfaika afirmacja Boga, to ona

^Tamże, s. 47.

^Tam że, a. 50.

^Tamże, a. 47.

^ "D e ja  dana nętre^oonnaissanęe noturelle nous ne aaisisaons" Dieu en quel- 
que scrte qu aprea avoir ete "eaisia" par Lui". Sur lea chemina de Dieu, 
a. 320.

^Tam że, 8. 47.
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we właściwym tego słowa znaczeniu nie jest <jczynnością&. Przynaj

mniej nie jest nią przede wszystkim. W jej pierwszym logicznym mo

mencie jest ona raczej przyjęciem"/une reception/, istotnym otwar

ciem się, a więc pierwotnie jest biernością. Aktywnością jest ty-
74

lko w sposób pochodny" .

Według de Lubaca afirmacja jest i umysłem i jego zdolnością 

przyjęcia /afirmacji/ Boga. Podstawą ontyczną przyjęcia istnienia 

Boga jest bowiem struktura umysłu, który jest "obrazem" Boga. W 

wyniku pochodności od Boga i przeznaczenia ducha ludzkiego do "wi

dzenia Boga" istnieje w człowieku zdolność afirmacji Boga /uzna

nia Go/ przed wszelką czynnością poznawczą. "Poza wszelką dialek- 

tyką i  wszelkim przedstawieniem nasz umysł afirmuje już Tego,któ- 

ry dotknięty za pośrednictwem dialektyki i przedstawienia, pozo

staje zawsze ponad wszelkim przedstawieniem i  dialektyką. Afirma

cja,  przechodząc w ten sposób z nocy do światła, potem od światła 

do innej nocy, zawsze trwa niezwyciężona"'^.

Dzięki tej mocy afirmacji człowiek wznosi się "ku tej jedyną) 

Prawdzie, która nie zależy od żadnej innej". Dopiero później prię- 

chodzą logiczne uzasadnienia. Bóg jest bowiem prawdą, "ku której 

\wszystk0 w nas wzdycha, którą żyjemy nawet przed jej poznaniem,tak 

jest nam #konnaturalna»". "Wznoszę się do Boga w ten sam sposób jak 

oddycham. W jednym i  w drugim przypadku działa ta sama koniecz

n o ś ć "^ .

Ten "dynamizm ducha" jest uwarunkowany istnieniem w człowieku 

właśnie tej podstawowej zdolności afirmacji, dzięki której w poz

naniu nie zatrzymujemy się na rzeczach materialnych, ale dążymy do 

poznania i  posiadania Prawdy Absolutnej.

Afirmacja Boga, podobnie jak Jego idea, w swojej postaci naj

pierwotniejszej, jest więc - według de Lubaca - dana człowiekowi, 

jest "wyposażeniem" umysłu. Nie jest to sprecyzowany sąd, że Bóg 

istnieje, ale raczej pewna wrodzona inklinacja i zdolność bezpoś

redniego spotkania poznawczego z Bogiem; uznania Jego istnienia nie

zależnie od poznawczego kontaktu z rzeczami materialnymi.

Konieczność przyjęcia je j, dla zapewnienia transcendencji po

znania, jest u de Lubaca konsekwencją punktu wyjścia, którym są 

dane świadomości, a nie świat pozapodmiotowy.

^T en że , s.

^Tam ża, s.

tamże, a. 51*



§ 4. DROGI OBIEKTYWIZACJI 

IDEI I AFIRMACJI PIERWOTNEJ BOGA
Przy ustaleniu charakteru przejścia od poprzednio omówionej 

przedpojęciowej i przedświadomościowej fazy poznania do poznania 

świadomego powstają poważne trudności. Spowodowane są zwłaszcza 

tym, że oie jest ściśle sprecyzowane pojęcie poznania habitualne- 

go i jego stosunek do pierwotnej idei i afirmacji Boga.Wydawałoby 

się, że w obu przypadkach chodEi o tę samą fazę poznania .Pierwot

na idea i podstawowa afirmacja byłyby po prostu innymi nazwami 

na oznaczenie poznania habituałnego, oczekującego procesu obiek

tywizacji.

Sprawa jednak komplikuje się, gdyż de Lubac - jak już zazna

czono - terminu afirmacja używa w kilku znaczeniach. W jego uję

ciu afirmacją jest: 1 ° sam umysł ludzki, jego Struktura, czyli to, 

co czyni z człowieka "obraz" Boga, 2 ° ciemne i tajemnicze uznanie 

Boga jako koniecznego warunku wszelkiego poznania /na mocy wrodzo

nej zdolności afirm acji/, 2° dowód spontaniczny /afirmacja obiek

tywna/.

Dwie pierwsze fazy afirmacji pierwotnej możns by w pewnym sen

sie utożsamić z poznaniem habitualnym, trzecia - suponowałaby już 

proces obiektywizacji.

Sprawa szczegółów jest właściwie nierozstrzygalna. De Lubac 

często wygłaszając ogólne twierdzenia nie wyjaśnia sposobu ich re

alizacji, nie omawia też bliżej natury poszczególnych typów czy 

faz poznania. Jest faktem niezaprzeczalnym, że przyjmuje on ist

nienie pewnego rodzaju wiedzy o Bogu, uprzedniej w stosunku do po

znania zdobytego w drodze empirycznego kontaktu z bytami zmysło- 

wo-poznawalnymi.

W obecnym stanie bytu duchownego, a jednak związanego z ma

terią, 8by to poznanie przeszło do świadomości człowieka,aby afi- 

rmacja pierwotna stała się sądem świadomym, musi się dokonać pro

ces jej obiektywizacji. Dzieje się to na normalnej drodze lndzkie-
• 77

go poznania, poprzez wyobrażenia, pojęcia i rozumowania' '  .

Trzeba więc, aby pierwotna, podstawowa afirmacja Boga zosta-

77 "Pour acceder a la oonscienoe, catte ęffirmation fondamentale doifc necea- 
sairement s‘ objeetiver. Sile la fait a trąvers mille formes imagiaativea, 
et finalament en un ęoncept, instrument necessaire de toute pensie humai- 
ne, mais non moins necessairamant deficient". Be la connsiusence de Dieu, 
s . 69. For. takie Sur les chemins da Dieu, a. 127.
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ła poddana mniej lub bardziej świadomej pracy umysłu i dzięki te

mu z przeświadczenia subiektywnego nie w pełni świadomego stała się 

poznaniem posiadającym wartość obiektywną.Kie dzieje się to bez tru

du i niebezpieczeństw deformacji Boga.Proces zawiera więc nie tyl

ko fazy pozytywne,ale i fazy negatywne /proces oczyszczenia/^®.

Istnieją różne sposoby obiektywizacji tej pierwotnej wiedzy

o Bogu. Są one nie tyle zdobywaniem nowego poznania, co raczej u- 

wyraźnianiem wiedzy pierwotnej czy utwierdzaniem umysłu w jego e-
nq

firmacji podstawowej ' .

Te najróżnorodniejsze drogi, które prowadzą do uwyraźnienia 

idei i afirmacji pierwotnej, de Lubac sprowadza do trzech zasadni

czych płaszczyzn, które w pewnym sensie są ze sobą powiązane:

*1® przednaukowej: dowód spontaniczny, afirmacja obiektywna,

2° naukowej: dowody filozoficzne,

3° nadprzyrodzonej: poznanie przez wiarę.

1. Dowód spontaniczny — obiektywna afirmacja Boga

De Lubac utrzymuje, że prawda o istnieniu Boga jest przed

miotem dowodu a nie opinii, przy czym termin "dowód" zdaje się ro

zumieć w szerokim sensie, jako wszelkie poznanie pewne i koniecz

ne. Terminem tym oznacza nie tylko poznanie dokonujące się z uw

zględnieniem rygorów naukowości, ale także - poznanie spontanioz- 

ne, przednaukowe®®.

Prawdziwy dowód istnienia Boga - twierdzi de Lubac - czło

wiek "nosi w sobie"®^. "Hf najgłębszych pokładach duszy rozumnej
na

"Mais cet instrument n|cessaire, la meme ou son usage aat correct,est non 
moius necęssairement deficient. i/ibsoiu qui fonde touta connaiasance ,en- 
tre par la dans le sjsteme nos connaisgancea” . Sur les chemins de Cisu, 
s. 126. "i meąure qu elle a źlabore, l'idef de Dieu aat^auositót soumiae 
a uce dialectique negative, qui s*attaque a tous les elements groaaiers 
dont elle sambie tirer aa substanca. De la connaisaance de Dieu, e. 90.

^ P o r . Sur les ohemins de Dieu, a. 22.

60
Trzeba tu zaznaozyć — choć de Łubso na ogół nia przestrzega tego rozróż
nienia - różnicę, jaka zachodzi między "dowodem" a "afirmaoją". Dowód zwy
kle odnosi się do poznania obiektywnego, do uzasadniania jakiejś prawdy. 
Jeat to proces pokazania prawdy /demonatraoja/. ifirmacja zawiera moment 
asercji, uznania, przyjęcia, zgody ca prawdę przedatawioną przez dowód. 
Na* płaszczyźnie przednaukowej zwykle nie rozdziela się tych dwu momentów: 
ściele poznawczego i asertywnego.

Por. Sur lea chemins de Dieu, a. 51.
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istnieją dowód często niesformułowany, ale niemniej wpisany w naj

głębszych zwojach rozumnej natury. Taki dowód zdolny jest wytwo

rzyć przekonanie całkowicie rozumne i  bardziej niewzruszalne niż
Qp

jakiekolwiek przekonanie sztucznie zdobyte" .

Człowiek "wznosi się" do Boga w sposób konieczny i  naturalny. 

Z powodu obecnych warunków, w jakich znajduje się "duch ludzki", 

umysł nie jeat zdolny poznać Boga wprost i uznać naturalne, ko

nieczne powiązanie z Bogiem. Proces obiektywizacji dowodu i itu

ra lne go napotyka więc na przeszkody. W człowieku oprócz sfery po

znawczej działają bowiem i  inne czynniki, które hamują “dynamisa 

ducha". Toteż sam "dowód intelektualny" nie wystarcza do uznania 

prawdy o istnieniu Boga, gdyż człowiek "nie jest samą inteligen

cją". Stąd prawda z natury swej najoczywistsza, która narzuca się 

umysłowi z największą koniecznością, w obeonych werunkaoh potrze

buje dla jej przyjęcia uciekania się do zwyczaju, autorytetu, do 

pozytywnego nauczenia. Wszystko to ma jednak na celu nie tyle wzma

cniać rozum lub go dopełniać, ale wspomóc go, by mógł odrzooić wy

obrażenia, antropomorffczny sposób m yślenia^.

Zresztą afirmacja Boga w samej swej naturze nie jest u de Lu

baca aktem wyłącznie poznawczym^ Jest aktem "witalnym",aktem kon

kretnego podmiotu, który uznaje Boga całym swym życiem. Na innej 

drodze, niż na tej drodze "witalne j", nie można - zdaniem de Lubaoa

- zdobyć pewności istnienia Boga. Pewność nie jest bowiem dla nie-
84

go sprawą teoretycznego poznania, lecz dziedziną praktyczną .

Akt witalny zastrzeżony jest specjalnemu, różnemu od nauko

wego poznaniu, które ma swoje korzenie w intuicji pierwotneji pro

stej. Nie jest to jednak intuioja Boga wprost, ale uznanie Jego 

"obecności" w rzeczach materielnych, które są symbolami Boga^.Do- 

konuje się to w oparciu o pierwotną ideę Boga i  specjalną zdolność 

Jego afirmacji.

Takie poznanie nazywa de Lubac afirmacją symboliczną lub - 

używając wyrażenia zaczerpniętego z patrystyki - afirmacją ana-

®^Tamże, 8. 103.

^Por. tamże, e .  52

”^e certitude est une rIgion profonde ou la pecaee na ae maintient que par
1 action". Sur les chemio a de Dieu, a. 59* ® koncepcji pewności de Lubao 
zupełnie wyraźnie nawiązuje do stanowiska Blondela, wg którego pawiość o- 
eiąga się w działaniu i ma oharakter całkowicie praktjoznj.

®^Sur les ebemias de Dieu, a. 108.
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gogiczną . Jest to "rozmowa stworzenia ze Stwórcą poprzez świat".

Istotną eecbą tego typu poznania jest ujęcie "Boga samego", 

Jego "obecności". Możliwe to jest dzięki temu, że w człowieku ist

nieją dwie formy poznania: poznanie intuicyjno i dyskursywne. O 

ile na drodze poznania dyskuraywnego można jedynie ująć relację, 

jaka zachodzi między rzeczami tego świata a Bogiem, o tyle dzięki 

wrodzonej "mocy intuicyjnej" człowiek zdolny jest przy pomocy ob

jawienia semantyoznego /poprzez rzeczy materialne/ ująć "obecność" 

Boga. Jest to poznanie całkowicie naturalne, nawet instjnktowne8^.

Jeżeli chodzi o poznawczy charakter tej afirmacji już zobiek

tywizowanej, a więc spontanicznego przeświadczenia, że istnieje 

Bóg, to de Lubac określa ją jako wierzenie /croyance/ w znaczeniu, 

że umysł zgadza się na prawdę, która przekracza porządek poznanie 

zmysłowego .

Bliżej precyzując charakter afirmacji Boga używa różnych,po

zornie wykluczających się wzajemnie, określeń. Jeat to konsekwen

cją przekonania de Lubaca, te prawda o istnieniu Boga jest w ja

kiś sposób najbardziej oczywiste dla umysłu. Dotarcie jednak do tej 

prawdy nie dokonuje się w aktaoh ściśle poznawczych. Uchodzą 

bowiem w grę momenty wolitywne, uczuciowe - życiowe. Tłumaczą to 

tekie określenia, jaki

"Akt najbardziej wolny i najbardziej konieozny"®^.

"ifirmacja trwająca ustawicznie i zaangażowanie najpełniej o- 

sobowe"^.

"Akt najbardziej permanentny"-^.

"Akt niepodobny do ładnego innego aktu. Ma w sobie o oś a 

argumentu ontologicznego i coś z decyzji; ohociai nie jest ani je

dnym, ani drugim. Jest wyrazem najbardziej świetlistej oczywisto

ści i zaświadczeniem najbardziej niejasnej prawdy".

"Akt najbardziej wolny i najbardziej konieczny. Afirmacja za

wsze trwająca i najbardziej osobiste zaangażowanie"^.

Tamie, s. 24. For. także R£flexion sur l'idle de Dieu, ■. 341.
87 „

For. Sur les chemins de Dieu, s. 167 no. ora* 24-25.

B8Por. De la connaissance de Dieu, s. 43.
AQ

Sur les ohemins de Dieu, s. 70.

9®Tamże.

^Tamże, a. 126.

°^Tamie, s. 70. Chodzi oczywiście o "zakład" Pascala.
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Zarówno wobec przedświadomościowej fazy poznania, jak i wy

różniania dwu naturalnych dążeń w człowieku, będących podstawą dwu 

różnych form poznania, Już poprzednio zajmowaliśmy krytyczne sta

nowisko. Poprzestaniemy tutaj na wskazaniu pewnych historycznych 

powiązań de Lubaca oraz naszkicowaniu jego stosunku do poglądów 

św. Tomasza, dotyczących naturalności i spontaniczności poznania 

Boga w fazie przednaukowej. Konieczność porównania tych stanowi ek 

jest podyktowana tym, że de Lubao na uzasadnienie swojej teorii 

przytacza teksty św. Tomasza i innych autorów tomistyoznych /np. 

Maritaina/ interpretując je niezgodnie z podstawowymi założeniami 

ich f i l o z o f i i^ .

Umysł ludzki jest władzą utworzoną do poznania tego,co jest, 

czyli do poznania bytu. Bóg jest bytem, wobeo tego intelekt ludz

ki może go poznać. Poznania Boga byłoby więo naturalne dla intele

ktu ludzkiego.

V tym punkcie św. Tomasz zgadza się z wszystkimi doktorami 

chrzęścijańskimi od Tertuliana do Anzelma. Bliższe jednak tłuma

czenie charakteru tej naturalności poznania jest różne u poszcze

gólnych autorów.

Trzeba tu specjalnie wyróżnić stanowisko Ojców Kościoła.któ

re w dużej mierze wpłynęło na rozwiązanie da Lubaca. Podkreślają 

oni fakt spontaniczności poznania Boga tak bardzo, ża robi to nie

kiedy wrażenie, iż przypisują mu cechę pewnej wrodzoności^. Ter- 

tulian np. twierdzi, że poznanie Boga jest powszechną własnością 

samej ludzkiej duszy. Rozpoczyna się w jej głębi, wypływa z jej na

turalnych zdolności poznawczych. Poznania Boga jest jakimś pierwo

tnym wyposażeniem duszy. Podobnie twierdzą Ireneusz, Klemens Ale

ksandryjski, św. Cyprian. Uważają oni, że w umyśle ludzkim istaie- 

ją jakieś "nasiona boskości" na skutek pochodności intelektu ludz

kiego od Boga /"obraz" Boga/.

Jan Damasceński precyzuje to jeszcze bardziej. Naturalne po

znanie Boga jest umieszczone w człowieku przez Niego samego. Jest

^ P o r . np. 3ur lea chemins da Dieu, a. 93 i 102i De la oannai888oc9 de 
Dieu. s. 81-2. De Lubee teksty św. Tomases dotyczące poznania implicite, 
np. 2 . Th. I ,  2 , 1 ad 1 , De Ver. 22, 2 ad 1 i inne tłumaosy w aenaie na
turalnego poznania spontanicznego. Miesza więo termin "implioite" i ter
minem "spontaniczny".

^ 1 ’or. np. t . Rest, Walt und Gott, 8. 36-7.
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zatem wrodzone, i św. Anzelm z faktu naturalności poznania Boga
• 95

wyoiąga wniosek, że Jego nieistnienie jest nie do pomyślenia .

Wśród scholastyków rozwinęło się wiele doktryn dotyczących na

turalności i spontaniczności tego poznania. Duns Szkot twierdził,

i i  w poznaniu jakiegokolwiek bytu Bóg jest poznawany w sposób nie

wyraźny. św. Tomasz zgadza się z wszystkimi wymienionymi tu auto

rami co do faktu, łe człowiek może osiągnąć poznanie Boga przy po

mocy władz naturalnych, bez odwoływania się do jakichś innych śro

dków. Poznanie Boga jest więc dla człowieka czymś naturalnym. W 

określeniu charakteru tego faktu widzi rzeczywistą trudność. Jeś

liby się za Janem Damasceńskim przyjęło, że poznsnie Boga jest na

turalnie "zasiane w nas", to wówczas poznanie to nie byłoby zdo

byte, ale wrodzone, a więc oczywiste. W takim przypadku słuszna by

łaby konkluzja św, Anzelma. Fakt formalnego ateizmu czyni ją jed

nak nie do przyjęcia.

Rozwiązanie św. Tomasza jest następujące! choć oczywiste sa

mo w sobie, istnienie Boga nie jest oczywiste dla nas. Toteż na

turalne poznanie Boga nie jest bezpośrednio ani wrodzone - jest po

znaniem poprzez powszechne zasady /pierwsze zasady bytu i myśli/, 

na mocy których umysł nasz zdolny jest do przekroczenia terenu bez

pośredniego doświadczenia^.

Ta naturalność poznania, które jednak zawsze jest poznaniem 

pośrednim, sprawia, że człowiek może Boga poznać w sposób sponta

niczny, wychodząo z przednaukowej wiedzy o świacie. Proces ten jest 

tak naturalny, że często ledwie zaznacza się w nim moment refle

k s j i ^ .  0 takim też naturalnym poznaniu mówi Uaritain, na które

^ P o r . np. J .F . Anderson, Na tura 1 Theologj, Milwaukee 1962, 8. 3—11s B.Ko
peć, Poglądy apologetów starochrześcijańskich na poznanie Boga, "Roczni
ki Teologiczno-Kanoniczne" IV /1957 / * •  2 , s. 97-122; G .L . Preatiga,Dieu 
dana la pensee patristiąua, Paris 1934.

* w .  np. Adalbertus a Postioma, Coenitio eicistentiee Dei quonam sensu dd-
oi potest omnibus naturaliter inserta, "Diyus Thomas /P / "  63 /1960 /,s .Ó 0  
-84; R. Garrięou-Lagrange, Dieu ecoes\ble a tous, Lyon-Paria 1941; F.U.Ge
nu yfc , Le l/iystere de Dieu, Paris 1963, s. 46 nn.

97
■"Sohoeben. na którego powołuje 3ię Garngou-Leęrange w cytowanym W poprzed

nim odnośniku dziełku, tak określa tę spontaniczność naturalnego pozna
nia Bogai "tibociaż istnienie Boga wymaga udowodnienia, to nie wynika z 
tego, ie pennoćć istnienia jest tylko rezultatem refleksyjnego ł i wiado
mego dowodu naukowego / . . . /  ani, ie pewność zależy od naukowej doskonało
ści d.owodu. Przeciwnie, dowód niezbędny dla każdego ozłowieka do osiąg
nięcia całkowitej pewności, jest tak łatwy i tak jasny, ie zaledwie zau
ważamy proces logiczny, jaki on implikuje i ie dowody rozwinięta nauko
wo, dalekie od dawania człowiekowi pierwszej pewności oo do istnienia Bo
ga, oświetlają tylko i wzmacniają to, co już istnieje". Cyt. za K .L . Ito- 
scallem, Ten, który jest, s. 88.
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go powołuje się de Lubac, nie zauważając zasadniczej rozbieżności
9 8 '

między ujęciem Maritaina a własnym' .

Maritain rzeczywiście przyjmuje poznanie Boga, które określa
QQ

jako "podwójnie naturalne" 7 . Wynika ono z "pierwotnej i prostej 

intuicji bytu". Człowiek, stwierdzając istnienie rzeczy i własne 

istnienie, doświadcza jednocześnie jego "kruchości". Wie, że ży

cie nie leży w mocy jego woli, że istnienie jest mu "dene".Stwier

dzając więc życie i śmierć, byt i niebyt,dostrzega naturalnym,je

szcze niezupełnie uzasadnionym myśleniem, konieczność "czystego

istnienia", bytu absolutnego,który byłby racją istnienia rzeczy i
'lOO

człowieka . Przed wejściem w sferę poznania kompletnie uformo

wanego i artykułowanego, w szczególności poznania metafizycznego, 

umysł ludzki jest zdolny do poznania przedfilozoficznego, które

- jak określa Maritain - jest "wirtualnie metafizyczne". Stanowi
101

ono pierwotną drogę zbliżenia się do Boga

Zwróćmy uwagę na kierunek tego poznania. Wychodzi nie od da

nych struktury umysłu czy od poznania duszy, ale od poznania rze

czywistości pozapodmiotowej. Poznanie Boga, w tym ujęciu,jest tak

że spontaniczne i intuicyjne, lecz zawsze pośrednie. Intuicja do

tyczy nie wprost Boga, ale bytu danego w bezpośrednim doświadcze

niu. Między intuicją bytu a uznaniem istnienia Boga musi wystąpić 

moment refleksji.

Jeślibyśmy chcieli doszukiwać się związków de Lubac8 z uję

ciami . historycznymi , to trzeba by dopatrywać się ich przede wszy

stkim u Ojców Kościoła, mocno akcentujących nie tylko spontanicz

ność poznania, ale przyjmujących jakieś specjalne "wyposażenie du

szy" w tej dziedzinio. Natomiast związki z Marechalem i filozofią 

refleksyjną umacniają stanowisko de Lubaca od strony teoriopozna- 

wczej i psychologicznej.

QQ
For. Approchea da Diau, Paris 1953! por. także M .A . Krąpieo, Realizm lu- 
dal;ifi(;o poznania, s . 102-3 oraz li. Pietkun, Nasza samorzutne przeświad
czenie o istnionau Bo^a , "Collectanea Theologica" 27 / 1 9 5 6 / ,  a. 33-52.

^ 1 ?  nalfiJy do porządku rozurcorego, a nie do porządku nadnaturalnego ora*
2 zdtl>ywa się to w sposób naturalny, niemal instynktowny.

100For. iperooh“ 3 de Dieu, s . 9-23*

1®1Tamże, s .  1 1 .
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2. Dowód filozoficzny

Pozostałością wolfiańskiego ujęcia filozofii i teologii na

turalnej było odseparowanie pojęć filozoficznych i  rozważań teolo

gii naturalnej od ujęć przędnaukowych. Ostatnio akcentuje się zwią

zek naukowej refleksji metafizycznej z jej bazą spontanicznego, 

przedfilozoficznego poznania*' . Taka postawa wynika zresztą z cha

rakteru "narzędzi" metafizycznego poznania, wśród których jednym 

s najważniejszyoh jest refleksja. W samym pojęciu refleksji mieś-

oi się idea powrotu do czegoś, co było przed refleksją, co poprze

dza refleksję i co, z tej właśnie raoji, jest przedrefleksyjne.

De Łubao bardzo mocno akoentuje znaczenie przednaukowej fazy 

poznania. Związek między nią a poznaniem filozoficznym ujmuje w 

sposób nie tylko swoisty, ale właściwie przekreślający autonomię 

poznania filozoficznego. Wiąże się to z całą koncepcją poznania fi

lozoficznego de Łubaoa, musimy więo poświęcić tej sprawie kilka 

uwag.

Zasadniczo de Łubac jest teologiem. Trudno więc doszukiwać się 

u niego zwartego systemu filozoficznego. Niemniej jednak jest te

ologiem filozofującym, zajmuje pewną postawę filozoficzą,wygłasza 

wiele filozoficznych twierdzeń.

Przede wszystkim całą filozofię chrześcijańską traktuje jako 

pewną całość nie dostrzegając jakby zasadniczej nieraz odrębności 

poszczególnych kierunków filozoficznych. "Philosophie perennis” 

jest terenem, na którym porusza się bardzo swobodnie, żongluje na 

równi systemami, które dzielą wieki i różnioe podstaw filozofiaz- 

nych. Uzasadnienie dla swoich poglądów czerpie prawie z całej f i 

lozofii /z  wyróżnieniem Ojców Kościoła a z autorów współczesnych 

liarechala i Blondela/. Wydaje się, jakoby zamierzeniem de Łubaoa 

było wznieść się właśnie ponad tę wielokierunkowość i ukazać zgo

dność pranie wszystkich filozofów co do sprawy tak zasadniczej,jak 

poznanie Boga /swoiste "kryterium zgodności"/. Dlatego też stawia 

obok siebie Orygenesa, Augustyna, Jana Damasceńskiego,Anzelma, Bo

nawenturę, Tomasza z Akwinu, Descartesa, Leibniza, Marecha la ,Blo

ndela , Gilsońa, Levalle *a. Na teranie filozofii dostrzega , a może 

obce stworzyć, ooś analogicznego do koncepcji "tradycji żywej",wła- 

śoiwej teologii.

102Po*. np. A. Dondeyne, l/exp!rience prephilosophiąua et les oonditioas ao- 
thropologiąuea de 1 affirmation de Dieu, s« 147 u d •
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Taka postawa de Łubeca wobec filozofii znajduje wyraz w Jego 

ustosunkowaniu się do dowodów filozoficznych. De Lubac zdaje się 

nie dostrzegać zasadniozych różnic między dowodami występu jącymL w 

różnych kierunkach filozoficznych. Dla niego istnieje jeden wspól

ny* powszechny, podstawowy schemat dowodu. Różnice dotyczą spraw 

raczej drugorzędnych10*̂ . W takim kontekście łatwiej zrozumieć twie

rdzenie de Lubaca, że afirmacja Boga ma coś z dowodu św. Anzelma

i ooś z decyzji, a dowód ontologiczny po "przedłużeniu" zamienia 

się w dowód z przygodności10^ . Konsekwencją takiego podejścia do 

filozofii jest brak jednolitych^ w pełni uzasadnionych,podstaw fi

lozoficznych dla przedstawianej przez de Lubaca teorii poznania 

Boga.

Druga sprawa dotyczy stosunku filozofii do teologii. De Lubac 

nie uznaje separacji tych dwu dziedzin poznania. Chodzi mu o taką

konoepcję filozofii, którą raczej trzeba by nazwać 'Mądrością chrze-
. 105

ścijańską" niż filozofią .

Ale w tym miejscu istnieje pewien dualizm, a nawet sprzeci- 

ność, w poglądach de Lubaoa na naturę filozofii. Z jednej strony 

dąży bowiem do nie oddzielania filozofii od teologii, a *. drugiej 

właściwie zupełnie oddziela dziedzinę filozofii od dziedziny re- 

ligii. Przyjmuje przecież w człowieku istnienie dwu naturalnych, 

odrębnyoh dążeń, które leżą u podstaw filozofii i religii.Dualizm  

ten występuje jedynie na płaszczyźnie ściśle teoretycznej. W pra

ktyce de Lubac nie tylko te dziedziny łączy, ale właśoiwie prag

nienie "widzenia Boga" stanowi podstawę wszelkiego poznania Boga.

Pozostaje do omówienia pogląd de Lubaca na metafizykę.Wpraw

dzie wypowiedzi, dotyczące wprost natury metafizyki są fragmenta^- 

ryozne, jednak wystarozające, by skonstatować, że na stanowisku 

de Lubaca wobec metafizyki ciąży pewna niechęć. Jest to zrozumia

łe, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że myśl de Lubaca rozwijała eaę 

w środowisku, w jakim współczesny egzystencjalizm posiał szczegól

ne uprzedzenie do systemów filozoficznych.

^^Por. Sur lea chemine de Dieu, a. 74.

1CVł
Por. tamże, a. 95 nn.

Narzuca aię tu analogia z tzw. "gnozę* chrześcijańską", wypracowaną przez 
myślicieli pierwszych wieków chrześcijaństwa. Filozofująca gnoza nie po
siadała teoretycznej samodzielności,_ale była stopniowym wprowadzaniem 
ówczesnych pojęć, poglądów i metod filozoficznych do systematyzowanie i 
wyjaśniania problematyki religijnej. Por. J .  Legowioz, Zarys historii fi
lozofii, Warszawa. 1964, s. 78 nn.
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Wszelka myśl naukowa - zdaniem de Lubaca - jest sztuczna.To

też i prawdy metafizyczne mają coś "z próżni i sztuczności'*, są 

"abstrakcyjne""'®®. Prawdy metafizyczne, nawet te,które byłyby zdo

byte za pomocą najściślejszej dedukcji, pozostawiają miejsce na
• 107

wątpliwość. Metafizyka jako system nie dostarcza wiedzy pownej . 

Pewność bowiem - jak już zaznaczono - nie jest dziedziną teorety

cznego poznania. Toteż metafizyka - dla de Lubaca - nie jest od

powiednim terenem,na którym można rozwiązać problem poznania Boga.*ś- 

li w stosunku do wszystkich prawd metafizycznych doznaje się uczu

cia "nierealności", to w o wiele większym stopniu dotyczy to pra-
108

wdy o istnieniu Boga uzasadnianej w metafizyce . Dzieje się tak 

dlatego, że dziedzina metafizyki dotyczy tzw. prewd życiowych.Nie 

wystarcza, aby były udowodnione. One muszą być "odczute", "posia

dane", "dotknięte", a nie - jak to ma miejsoe w poznaniu ściśle 

teoretycznym - "spostrzeżone z daleka w bladym świetle""*^. Toteż

- konkluduje de Lubac - dowody metafizyczne prawdy te przedkłada
n o

ją, ale nam ich "nie dają" . Pewność, którą wnoszą,nie jest po

siadaniem. Tę pewność graniczącą z posiadaniem może zapewnić je

dynie działanie, życie.

Jakie, w tej perspektywie, są poglądy de Lubaca na nśturę i 

rolę dowodu filozoficznego na istnienie Boga?

Poprzednio naszkicowane poglądy de Lubaca dotyczące natury 

prawd metafizycznych wskazują, że mówiąc o dowodzie ma on na myś

li przede wszystkim dowód ściśle spontaniczny, afirmację witalną 

Boga, dokonującą się na drodze daleko odbiegającej od tego,co się 

■ ogólnej terminologii filozoficznej rozumie przee termin dowód. 

Z tej dwuznaczności terminu "dowód" wynika, że łatwo u de Lubaca 

znaleźć sformułowania wzajemnie się wykluczające, takie jak np.
• • • • •1'1'J .

"prawda o istnieniu Boga jest przedmiotem dowodu" oraz "me do- 
' , t

wód dał mi Boga i nie krytyka mi go zabierze" .

106Por. Sur les chemins de Dieu, s. 53-4.
107

'Por. De la connaissanee de Dieu, s. 46 nn.

^^®Por. tamże,.s. 47 nn.

7"Ęlles sont faites pour Stre santies / . . . /  non pour etre seulement prou- 
vo9G; rour etra posredees, etreintęs, non pour atre aperęues da loin, 
recouvertes d”una póle et superficielle clarte". Sur les chemins de Dieu. 
s. 53.

110
"La preuve nous les imposę, mais ne nous les donna pas. La oertitude qu 
elle nous confere ainsi n est pas une possesion". Tamżo.

U l
Tamże, s. 71*

ii?
Tamie, s. 220.
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Dla de Lubaca dowodem w ścisłym znaczeniu jest "dowód natu

ralny", spontaniczny, który człowiek "nosi w sobie". Rola analiz 

racjonalnych polega raczej na wyrażaniu w terminach logicznych te

go podstawowego dowodu, ujęciu go w siatkę form obiektywnych. Jest 

to - zdaniem de Lubeca - zawsze "rozpoznanie". Dowodzenie w przy

padku poznanie Boga polega więc na zdaniu sobie sprawy, odkryciu 

tego, co już istniało w naszej myśli11^ .

Bóg będąc naturalnie znany wszystkim nie zawsze jest rozpoz

nany. Hóżne przeszkody wewnętrzne i zewnętrzne wchodzą tu w grę. 

Cały aparat dowodowy - zresztą istotnie konieczny dla życia umys

łowego - usuwa te przeszkody /"removens prohibens"/. Jest on ko

nieczny z racji połączenia ducha z ciałem i ma charakter pozytyw

ny, jeśli go się rozpatruje od wewnątrz naszego życia umysłowego.

Miałby zaś znaczenie negatywne, gdyby go umieszczono "w perspekty-
114

wie konkretnego ducha" . Dostosowany jest "ad modum cognoscen- 

tia" nie "ad modum cogniti". Stąd jego ograniczona rola1^ .

De Lubac porównuje sytuację filozofa do sytuacji rzeźbiarza. 

Rzeźbiarz nie tworzy rzeźby. On ją wydobywa z marmuru. Podobnie 

filozof musi ująć w pewne formy "obecność", która tkwi w nim sa

mym. Musi ją "zobaczyć", "rozpoznać", "pokazać".Etymologiczny sens 

terminów używanych na określenie tych czynności wskazuje na taką 

ich funkcję /"reconnaitre", "de-montrer","montrer"/^1®. Wobeo te

go - twierdzi de Lubac - "nie ma heterogeniozności między sponta

nicznym porywem duszy, która wznosi się do istnienia Boga, e rac

jonalnymi analizami filozofa"^1^.

saisir au terme du processus 1ogiąue, la capter pour ainsi dire dans 
un rec-jau de forues objectives, oe sera donc, en un sens, Je ''reconnait
re", Demontrer, en ce cas, c est "se rendre compte". On "decouvre" ce qui 
etait". Sur les chemins de Dieu, s. 72. De Lubac przyjmuje, zresztą za 
Blonuelem, że istotnym warunkiem każdego dowodu jest pewna współmiarność 
między umysłem dowodzącym a przedmiotem, któregOtistnienie ma się dovzieść. 
In;czej nie można by wytłumaczyć .dynamizmu inteligencji, jej (jelowości. 
"i/esprit est alorę <?coamensure> ę 1 objet, d ęvan^e il  e§t specifie^ par 
lui. C est dire qu un^tel objet a-y trouve deja present d une mystóne- 
use rcresence, ccmme d'une presence en germe". De la oonnaissance de Dieu, 
s. 62.

"̂*łPor.\ Sur les chenina de Dieu, s . 92.

^^ '"daptóe ad modum cognoscentis, elle n*est nullement ad modum cogniti, 
et toute la rigueur dont on la ęeut supposer capable est ^mpui§sante a 
reiuire le sentisent d'irrealite qui, meme en pleine lumiere,l accompag- 
ne". De la connaiasance de Dieu, s. 47.

11°Por. Sur les chemins de Dieu, s. 92 oraz odnuónik 40, 6. 289.

n'y a pas róelle beterogeneite entre l'elan epontane de l'ame qui 
B*ileve a l'existence de Dieu et les analyses rationnelles du philosop- 
he". Sur le6 chenins do Dieu, s. 73.
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Jest to stwierdzenie dość nieoczekiwane, gdy się weźmie pod 

uwagę wypowiedzi de Lubaca dotyczące różnicy między poznaniem f i 

lozoficznym i mistycznym. Wydawało się, że dla de Lubaca dowod fi

lozoficzny będzie zupełnie autonomiczny w stosunku do poznania, 

które on określa jako mistyczne. W rzeczywistości, de Lubac wszel

kie poznanie Boga redukuje do poznania mistycznego. To, co okreś

la jako dowód filozoficzny jest metodą, sposobem afirmacji wital

nej. Różnica dotyozy etapów,, "narzędzi". Istotna "zawartość" jest 

wspólna*

Na innym miejscu funkcję dowodu filozoficznego sprowadza de 

Lubac do roli komentarza dowodu naturalnego. . Komentarz ten, 

który w dużej części składa się z odpowiedzi na wysuwane zarzuty, 

jest zmienny. Zresztą wszelka myśl naukowa jest myślą techniczną 

/e ra /, sztuczną. Jednej sztuoe można zawsze przeoiwstswić drugą. 

Forma naukowa dowodu nie jest więc czymś stałym i koniecznym.Każ

da epoka wnosi nowe elementy, wysuwa nowe zarzuty, stąd potrzeba no

wego formułowania dowodów; po trudnościach i zarzutach Locke'a i 

Hume'a przyszły trudności Kanta. Zasadniczy dowód jest jednak za- 

wsze ten sam, niezmienny; pozostaje "dziedziną nietkniętą" .Dla

tego różnice między poszczególnymi dowodami filozoficznymi są ra

czej nieistotne. Dotyczą techniki, perspektyw, sposobu przedsta

wiania1"'^. "Niezależnie od pozornych wariantów schemat dowodu po

zostaje zawsze ten aam. On jest dobry i wieczny. Mocniejszy od naj

trwalszej steli. Jest czymś więcej niż wynalazkiem rozumu:jest sa-
120

mym rozumem" .

Krytykę, jaką wysuwa się pod adresem filozoficznych dowodów 

na istnienie Boga, de Lubac dzieli na dwie kategorie.Pierwszy ro

dzaj krytyki wychodzi z wymagań racjonalnych i dotyczy raózej fbr- 

my zewnętrznej, struktury logicznej, nie troszcząc się o odnale

zienie "duszy" dowodów. Taki typ krytyki nie wnosi nio pozytywne

go. Drugi rodzaj wypływa z wymagań wiary. U podstaw tego rodzaju 

krytyki jest - według de Lubaoa - "wyższy instynkt", który zapo

czątkował dowody. Krytyka tego typu jest pogłębieniem prawdy prze-

1l8Por. tamże, s. 102.

3. 76.
120

Tamże, s. 77. Takie sformułowanie, jak zresztą wiole innych, podobnych 
świadczy o zależności de Lubaca od Kanta. Umysł posiada pewną, gotową 
"strukturę", powne kategorie, ft których ujmuje rzeczywistość. Tłumaczy się 
to przede wszystkim bezpośrednią zależnością de Lubaca od t.arlohala.
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dstawionej przez dowód, pomaga ją oczyścić, pogłębić, odkryć jej 

naturę. Tylko bowiem z pozycji wiary można wykryć właściwe źródło 

i "motor dowodów".

Pozostaje jeszcze do omówienia rola subiektywnych uwarunko

wań w dowodzie na istnienie Boga. Subiektywność poznania Boga po

suwa de Lubac tak daleko, że twierdzi, iż "nawet najmocniejszy z 

,dx>wodów, więoej niż każdy inny dowód zależy od <frdobrej woliW - o-

czywiście nie w tym, co dotyczy jego abstrakcyjnego schematu, ale
121

w tym, co dotyczy jego konkretnej siły przekonywania" .

Zgodnie ze swoim ujęciem roli dowodu filozoficznego i bardzo 

szerokim rozumieniem filozofii, de Lubac pozytywnie odnosi się do 

rozmaitych, zasadniczo różniących się między sobą dowodów trady

cyjnej filozofii. Niektóre z nich jednak w specjalny sposób są zwią

zane z postawą poznawczą de Lubaca i są bliskie "duchowi" jego f i 

lozofii. 3ą to przede wszystkim: dowód św. Anzelma oraz argument 

formułowany vs oparciu o doświadczenie moralności.

a/ INTERPRETACJA DOWODU ŚWIĘTEGO ANZELMA

Jak wspomniano we wstępie, dowód ontologiczny jest obecnie 

przedmiotem wzmożonego zainteresowania. Ukazały się jego nowe,in

teresujące interpretacje. Genezy interpretacji dowodu doko

nanej przez de Lubaca należy szukać przede wszystkim w filozofii
122

refleksyjnej, na co zresztą wyraźnie zwraca uwagę Forest . Po

szczególni zwolennicy tego kierunku /np . M. Blondel, J . Paliard,L. 

Lavelle, F. Aląuie/ nadają dowodowi ontologicznemu różną formę. 

Wspólne jest im to, że ich interpretacja różni się zasadniczo od 

interpretacji filozofii klasycznej. Nie dopatrują się w dowodzie 

przejścia od porządku logicznego do porządku realnego, ale ukazu

ją, jak refleksja nad charakterem myśli ludzkiej prowadzi z ko

nieczności do przyjęcia istnienia Boga.

Interpretacja de Lubaca jest najbliższa ujęciu dowodu ontolo- 

gicznego przez Paliarda. Zresztą wskazuje na to sam de Lubac, po

wołując się najczęściej na teksty tego autora1*^ . Zdaniem de Luba-

Sur les chemns da Dieu, s. 73.

"*^Por. A . Forest, i/Argument de Saint Anselme dans la Philosophie refleń- 
ve, wi Spicilegium Becconse, s. 273-9^.

”*^Zdaniem Faliarda duch jest obecny w sobie i łatwiejszy od poznawczego u- 
jęcia niż przedmioty materialne. Argument ontologiczny prowadzi ao poz
nania ukrytej obecności, w której uczestniozymy i która jest zasadą wszy
stkich zabiegów duchowych. Przez refleksję nad własną świadomością docho
dzimy do przyjęcia istnienia Boga. Okazuje się bowiem, że relacja świa
domości do Absolutu jest konieczna.
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ca punktem wyjścia dowodu jest fakt naszej myśli.Zastanawiając się 

nad nią, dochodzimy do przekonania, że posiadamy moc wykroczenia 

poza wszelkie granice, jakie do myśli wnoszą obrazy, przedstawie

nia rzeczy. Równocześnie doświadczamy ograniczoności naszej myśli, 

wyrażającej się w trudzie refleksji, konieczności ciągłego ponawia

nia odrzucania i negowania granic myśli. Doświadczamy więc zarazem 

wielkości i  "nędzy" naszej myśli, jej ograniczoności. To nam poz

wala w refleksji nad naszą myślą poznać istnienie Boga.Doświadcza

my bowiem tej wielkości, która nas warunkuje i daje poznać naszą 

ograniczoność. "Myśl absolutna", której umysł ograniczony nie mo

że sobie przywłaszczyć ani całkowicie wchłonąć w siebie, której

przez to samo musi się przeciwstawiać, staje się wobec tej opozycji
124

rzeczywistością myśli, tzn. Bytem samym .

Przedłużenie dialektyki anzelmiańskiej jest - według de Luba-

oa - wkroczeniem na drogę z przygodności bytów,przedstawioną przez

św. Tomasza. Niesłuszne są więc zarzuty idealizmu i immanentyzmujs-

kie wysuwają pod adresem dowodu ontologicznego liczni jego inter- 
125

pretatorzy . De Łubac z zaufaniem godnym Descsrtesa i Leibniza 

twierdzi, że myśl absolutna będąca w ograniczonym umyśle człowieka 

przez opozycję ze świadomością ograniczoności człowieka staje się 

Bytem samym. Trudno tu, w dalszym ciągu, nie dopatrywać się nieu- 

zasadnionego przejścia z porządku myśli do rzeczywistości real

nej126.

Poza interpretacją dowodu ontologicznego zamieszczoną w "Sur 

les chemins de Dieu" de Lubac zajmuje się nim, tym razem raczej 

od strony bardziej formalnej, w artykule "Sur le chapitre XXVe de 

4Pr os 1  ogi on^12 ̂ .

De Lubac wychodząc ze znanego jut nas rozróżnienia: "udowo

dnienie", "posiadanie Boga" - twierdzi, że święty Anzelm swym 

intelektem udowodnił i  zrozumiał Boga, ale Go nie snalazł .Prie-

1^ P a r .  Sur les chemins da Dieu, a. 97-8.

12 5por. tamże, a. 98.

^2®Stenowisko de Lubece wobeo dowodu mitologicznego krytykuje U. Corver,wy- 
suwająo pytanie, nijaki sposób myfel o Absolucie może stać się r*eo*y*is- 
tośoią Absolutu? L*idee et 1 affirmation da Dieu, s. 30?.

"*2?Sur le chapitre XIV® du "Pr os logi on” , w: Spicilegium Beccense, t . 1 , 3.295- 
-312.

1 2 8 , , y a 0onoł sembłe-t-il a ^istinquer dago la pensee anselaienne comme 
deujf verssnt, ou deux carecteristigues: d une pert, une extreme rationa- 
lite , d autre part une insatisfection ęxtrena. Dieu est prouve il  est ma
rne en quelque sorte compris; mais il n 'est pas trouve". Tamże, s. 301.
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ciwstawia więc wyratnie dwa terminy "prouv«" i "trouv«". Bóg ni# 

jeet obeony, obociat Jago iataiania zostało udowodniona i dlatego 

św. Anz#lm "ni* prieiywa radości”. Rio znaczy to, i* dowód jest 

niedoskonały. Ib  aowód jest lapisy, tym bardziaj - według de Lu he

ca - wsraata w esłowieku pragnienie znalezienia Boga. Dualizm mię

dzy "prouve" i "trouv<" jest usprawiedliwiony podwójny* dąśaniem 

ozłowiekat mistyoznym i racjonalnym. U św. Anzelma oba ta dątenia 

- zdaniem de Lubece - pochodzą z wiary. Vyobodsi on « wiary, aby 

azukać zrozumienia. Zrosuaiania mole byó podwójnet rozwijające się 

bardziej na płeazczyinie kontemplacyjno-miatycznej albo dielekty-
czno-recjanelnej1^  św. Anzelm - według da Łubaoa - dckceuje "przm- 

akoku z drogi kontemplacjjno-oiatycznej na drogę rozumowo-dialek- 

tyczną. Z te przewaga raojocalnośoi w dowodzie jest prsyozyną bra

ku całkowitego zadowolenia. Inspiraoja mistyczna jest bowiem is

totnym pragnieniem duazy, której dialektyka racjonalna nie jest 

w stania zadowolić.

V interpretacji dowodu iw, Anzelma odnajdujemy sstam ogólna 

zasady poznania Boga akceptowana przas da Łubaoa.

b/ POZNANIB Z m O R A R Z B  OBOH4ZKD

Dowód, jaki w tym miajacu przedstawia de Łubac, nalały do ka

tegorii dowodu deontologiosnego, a wifo sposobu posnsnia Boga na 

podstawia prawa moralnego, poczucia obowiązku. Nadaje mu jednak 

awoistą interpretację, związaną s jago koncepcją pewności,która na

loty do dziadziny działania, a ni# do porządku teoretycznego,oraz 

z rozrótni#ni#m między "udowodni#ni#m" Boga i "posiadaniem" Go.

Jeśli w poznaniu obowiązku - twierdzi de Lubac - Ećg jest Joż 

znany /implicit#/ nawet przez tego, kto o tym nie *ie,  * wypeł

nieniu obowiązku jest On w jakiś sposób tnaleriory i posiadany 

/trou

129njj»a-pjI;0 j i 0a myot£que est uutre chose que rstionnelle; sile
est a la fpis plus souaise et plus artacte, piut r.:cole et plus foeda^en- 
tole. L une et 1 tutre. sonę doute precedent criei \ii de la fol” . Sur le 
chopitre XIV® du •Troalcgion", s . 302. S sprali ioterpretęcji dowodu 
Ancelno prr.es de Lubaca rob. takie U. Sogect, ti-ol»bł istnienia Boga u 
Ansolisa i Conterbury i problem pra«dy u Henrjka t Gandeej, s. *3-4'

130"j; t ,jo0 g eennaiasanoe Cu devoir Dieu esr daj' connu e:. quelque iya- 
niore, #dons' 1 oeooapliasemcnt de ee aevoir on peut Cire qu i i  est deja 
possede". De la conneissenoe de lłieu, s. 9i«
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Aby jednak poznanie i posiadanie Boga, które zawiera poznanie

i  wypełnienie obowiązku nie pozostało zupełnie implicite, trzgba, 

aby ten obowiązek był poznany nie jako prawo formalne, leoz jako 

wymaganie Dobra* Dokonuje się to - zdaniem de Lubece - nie ne dro

dze poznawczej przez szukanie ostatecznych uzasadnień dla nakazu 

sumienie - ale przez "przyciąganie" przez Boga. Bóg - mówi de Lu

bao używając sformułowania Pascala - "daje się odczuć duszy,że jest 

jej jedynym dobrem i że ona znajdzie odpoczynek tylko kochejąc Go". 

Przekracza to jednak porządek naturalny. Pełne posiadanie Boga o- 

eiąga się przez łaskę1^ .

0 / INTERPRETACJA DOWODÓW TOMISTTCZNYCH

Jak poprzednio zaznaczono, według de Lubeca, różnice między 

poszczególnymi dowodami nie dotyczą spraw istotnych,ale raczej te

chniki, czy perspektyw dowodu. Zasadniczy dowód istnieje we wnę

trzu człowieka. Wszystko inne zdaje się mieć znaczenie tylko dru

gorzędne.

Jeżeli de Lubac mówi, że schemat klasyczny dowodu jest naj

lepszy, bo najprostszy1^2 , nie ma na myśli klasycznych dowodów, 

przez które najczęściej rozumie się dowody tomistyczne.Chodzi mu o 

dowód spontaniczny, znajdujący się we wnętrzu człowieka.Tomistycz- 

nyoh dowodów de Lubac nie enalizuje. Wypowiada jednak pod ioh ad

resem krytyozne uwagi. Przeprowadza także rozważania, które w pe

wien sposób są do nich zbliżone.

Niektóre natomiast sformułowania /"aliąuid est ergo Deus est*y, 

oytaty z pism Tomasza czy Gilsona, a przede wszystkim rozważania 

dotyoząoe zasady przyozynowośoi, mogłyby nesunąć przypuszczenie,że 

de Lubao uznaje rzeczywiście realistyczną, racjonalną drogę do 

poznania istnienia Boge za wartościowy sposób jego poznania.

Cały kontekst myśli de Lubace, przede wszystkim jego poglądy 

na metafizykę, znaczenie,jakie nadaje zasadom czy pojęciom filo

zofii tomistycznej, zaprzeczają jednak możliwości realistycznej in

terpretacji nawet tyoh rozważań de Lubaca, które wprost nawiązują 

do poglądów św. Tomasza.

'*"?Por. Sur les ohemins de Dieu, s. 122 ores De la conuaissanoe de D»u.s.96. 

' ^ ‘rPor. Sur les chemins de Dieu, s. 74-5.
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Wprawdzie de Łubao pisze, że "ruch, przygodność, egzemplaiyzm, 

przyezynowość, celowość, obowiązek, to wieczne kategorie, zawsze 

obecne i odporne na krytykę, aktualne jak sam człowiek i  jego

myśl" , ale bliżej określając je twierdzi, że są to "wielkie ka

tegorie naturalne rozumu"1^ .  Interpretuje j e , w pewnym sensie, w 

duchu kantowskim. Znowu punktem wyjście jest dla de Lubaca struk

tura umysłu, myśl, a nie struktura bytu, rzeczywistości pozapod- 

miotowej. Zgadza się to zresztą z całą jego postawą poznawczą; rze

czywistość materialna jest czymś wtórnym w stosunku do myśli, do 

świadomości.

Mówiąc o dowodach na istnienie Boga, de Lubac przeprowadza 

szereg bardzo interesujących rozważań na temat stawania się, pos

tępu, obecności Absoluty w rzeczywistości relatywnej. Jest to je

dnak bardziej analiza pojęcia stawania się, idei postępu, niż re

fleksja nad rzeczywistymi stenami r z e c z y "^ .

W swojej postawie "realistycznej", wychodząc od rzeczywisto

ści względnej, przybiera de Lubao raczej postawę Teilharda de Cfca- 

rdin niż św. Tomasza. Zamiast więc dojścia do Pierwszej Przyczy

ny lub beż Czystego Aktu jego rozważania doprowadzają do Punktu 

Alfa i Punktu Omega*** .

Pod adresem pięciu dróg de Lubao wypowiada krytyczne uwagi, 

powołując się przy tym na twierdzenia Steenberghena, które jednak 

w tym kontekście nabierają bardziej peioratywnego znaczenia”̂ .

Twierdzi mianowicie de Lubac, że tomistyczne dowody są nie

kompletne, że pierwszy i drugi muszą być przedłużone, a trzeci i 

piąty skorygowane i dopełnione. Czwarty natomiast wydaje się w o- 

góle nieużyteczny i powinien być odrzucony1^®.

Trudno się domyśleć, oo de Lubac rozumie przez to dość wielo

''^Tanie , s. 75.

^^Tamże, s . 77.

”*55por. tamże, s. 80.

136Por. to mże, s . 82. Istnieje pewne podobieństwo w postawie poznawczej tych 
dwu myślicieli. Jeden i drugi dąży do dokonania "syntezy"* Teilhard dok
tryny chrześcijańskiej z nauką współczesną, a de Lubac doktryn; Ojców ze 
współczesną nyslą filozoficzną. Por. La pensee religieuse du Pere Teil- 
hard de Chardio, s. 16-7.

1* W .  F. van Steenberchen, Dieu cache, s. 140-164. De Lubao powołuje się 
na wcześniejsze prace tego eutora.

1^®Por. Sur las cbeoins de Dieu, s. 289.
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znaczne słowo "niekompletne". Na podstawie znajomości innych pog

lądów de Lubaca można przypuszczać, że chce on nie tyle postu

lować ulepszenie dowodów tomistycznych, co stwierdzić, że wszelki 

dowód racjonalny jest niekompletny, niewystarczający do poznania 

Boga. Stąd nie ma on na myśli niekompletności dowodów tomistycz

nych, o której mówią sami tomiści, tzn. konieczności dopełnienia 

rozważań zawartych w drugiej kwestii Sumy Teologicznej św.Tomasza 

całym kontekstem systemu metafizyki, ale dużo głębszą niewystar- 

czalność takiego typu drogi do poznania Boga, a zwłaszcza do "po

siadania" Go.

3. Poznanie przez wiarę

Bezpośrednia afirmacja Boga tkwi ustawicznie w centrum myśli 

ozłowieka i ciągle wrec8 jako "władcza, konieczna i niezwyciężal- 

na ". By jednak nabrała wartości w życiu duchowym, aby poznanie Bo

ga było pełne musi, zdaniem de Lubaca, dojść łaska i miłość. Pełny 

proces obiektywizacji suponuje porządek łaski. Jest to już nie ty

lko poznanie, ale i "posiadanie" Boga.

Stosunek, jaki zachodzi między tymi płaszczyznami{przyrodzo

ną i nadprzyrodzoną, wyraża de Lubac w terminach wskazujących na 

ich zależność gradualną: datum optimum i donum perfectum. Pierw

szy - to sam umysł ze swoją konieczną afirmacją Boga, drugi - ży

cie miłości dzięki łasce, która wprowadza w poznanie Boga nowy wy

miar. Życie miłości daje bowiem człowiekowi uczestnictwo w życiu
- 1 7 0

Bożym, a przez to samo daje jakby pełną treść idei Boga .Dopie

ro na tym etapie kończy się dostępny dla człowieka w tym ży

ciu proces obiektywizacji afirmacji pierwotnej.

O ile więc - podkreśla de Lubac - wszelkie poznanie Boga jest 

pewnym rodzajem odpowiedzi na Jego inicjatywę i zakłada rodzaj kon- 

naturalności między podmiotem a przedmiotem poznania, zasada ta w 

pełni realizuje się dopiero wówczas, gdy w grę wchodzi łaska^®.

Kie zmienia to naturalnych praw inteligencji ani nie wchodzi 

w samą strukturę afirmacji. Poznanie tego typu przebiega w zupeł

nie innej płaszczyźnie. Zapewnia ono umysłowi ''posiadanie'1 Boga.

1 ^ F o r .  D0 xa c ormaisjanc e de D iau ,  s. 91-2.

" ' ^ " i / S s p r i t  nęus donnę da Dieu la seule ccr.r.sissrr.oe qui soit  a son m.vaau, 
parce que c est une connaissarice par connature li t e " .  Sur les  chemins da 
Dieu ,  s .  1 3 1 .
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Poznanie naturalne jest cenne, narażone jest jednak -zawsze na róż

ne wypaczenia i deformacje. Dopiero objawienie nadprzyrodzone i

łaska oferują człowiekowi w pełni skuteczną pomoc w dojściu do po- 
1 A 1

znania Boga .

Jest to swoiste doświadczenie Boga, osobiste, intuicyjne(nie

wyrażalne w terminach psychologicznych czy filozoficznych. Jest u- 

jęciem Boga wprost, jakby bezpośrednio, ale zawsze "in  speculo".

Występuje tu - zdaniem de Lubaca - wyraźny prymat miłości 

nad poznaniem. Dla udokumentowania słuszności tego stanowiska przy

zywa on świadectwo Pisma świętego i  tradycji* Grzegorza, Siemensa
142

Aleksandryjskiego, a przede wszystkim Augustyna .

Nawet poznanie przez łaskę w swym najpełniejszym wyrazie - w

poznaniu mistycznym - pozostaje nadal poznaniem niedoskonałym,cie-
143 • •

mnym . Realizuje się bowiem w warunkach życia ducha związanego z

materią. Poza tym nie jest ono naturalne dla człowieka,dlatego tru

dniejsze do stałego utrzymania. Niewątpliwie, jest to najwyższa 

forma poznania Boga i zjednoczenia się z Nim dostępna człowiekowi

na ziemi, ale zawsze zmieszana z niedoskonałością, jak to obrazcwo
144

wyraża de Lubac, zawsze "w nocy"

De Lubac poza tym, iż  opisuje poznanie mistyczne jako jeden 

z etapów dialektyki idei Bogaprzytacza świadectwo świętych i 

mistyków jako jeden z bardzo ważnych dowodów na istnienie Boga.

Spotkanie świętego wystarczy - zdaniem de Lubaca - by "zaś

wiadczyć o Bogu” . "Święci pomiędzy nami są skutecznymi świadkami 

Boga". Dowód ten nie jest tak rozpowszechniony, jak dowód racjona

lny, ale kiedy jest skuteczny, jest czymś więcej niż "rodzaj nieu

dolnego dowodu"1^ .

"*^Por. tamże, a. 129-13 3 .

1 ł*2Por. tamże, s . 184, 131-133, 30?-8.

1 *3por. La connaissance de Dieu, s . 92.

"'^ "La  mystiąue, «intuition de Dieu?£ - Oui, mais toujours dana la nuit". 
Sur les chemins da Dieu, s. 1 9 1 . Zagadnienie poznania mistycznego stano
wi olbrzymi problem sam w sobie. Istnieje wiele teorii tłumaczących ten 
typ poznania. Autorzy, którzy specjalnie zabierali głos w tej sprawia to* 
Gardeil, Garrigou-Lagrange, Marechal - żeby wymianie tylko najważniej
szych. De Lubac sprawę omawia dość szeroko. Byłoby rzeczą interesującą 
dokładniejsze omówienie tego problemu, rozważenie go na szerszej płasz
czyźnie w nawiązaniu do istniejących teorii poznania mistycznego. Wykro
czyłoby to jednak poza ramy zaplanowane w tym rozdziale. Chodzi tu tylko
o wskazanie na poznanie mistyczne jako jeden z etapów obiektywizacji afiL- 
r ma ej i pierwotnej.

^Por. Sur les chemins de Dieu, s. 180, 185, 186.
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Niewątpliwie świadectwo świętych i mistyków jest jedną z in

teresujących form argumentu z autorytetu. Jest on szczególnie su

gestywny i  dla wielu bardziej przekonujący, niż jakikolwiek inny.

Z metodologicznego punktu widzenia nie jest to jednak w ścisłym 

sensie dowód na istnienie Boga. Argumenty tego typu mogą jedynie 

pełnić rolę psychologiczną, przygotowywać do przyjęcia prawdy o 

istnieniu Boga .

Takie są więc, schematycznie wskazane, główne etapy procesu 

poznania Boga czy - jak określa de Lubac - "dialektyki idei Boga". 

Pierwszy, najtrwalszy i najbardziej podstawowy etap: pierwotna a- 

firmacja Boga. Następnie proces obiektywizacji przeohodzący etap 

bardziej spontaniczny /afirmacja witalna/ i  naukowy /dowody filo

zoficzne/. Towarzyszy im proces negatywny - oczyszczenie idei i 

afirmacji, która przez obiektywizację narażona jest na zniekształ

cenie. Ostatni, najdoskonalszy etap, ale już przekraczający porzą

dek naturalny - to poznanie Boga przez łaskę i  miłość nadprzyro

dzoną**^.

Istotą przedstawionego przez de Lubaca procesu poznania Boga 

jest intuicyjna zdolność afirmacji Boga w oparciu o tkwiącą w  
wnętrzu człowieka Jego ideę. Proces ten przebiega więc od dusjtf ku 

światu, a właściwie od myśli ku rzeczywiatośoi realnej.Kontynuując 

drogę wyznaczoną przez Augustyna, a zwłaszcza przez Descartesa i 

Leibniza, de Lubac przyjmuje istnienie myśli absolutnej w umyśle 

ludzkim, która przez bliżej nieokreśloną opozycję staje się bytea 

rzeczywistym - Absolutem.

De Lubac dokonuje więc nieuzasadnionego przejścia ze świata 

myśli do świata bytu, utożsamiając w jakimś sensie myśl absolutną 

lub też myśl o Absolucie z Nim samym. Prezentuje on raz jeszcze 

drogę znaną w historii myśli ludzkiej, która, mimo iż podlega słu

sznym zarzutom, nieustannie znajduje zwolenników.

Oceniając poglądy de Lubaca dotyczące charakteru i  roli dowo

dów filozoficznych w_procesie poznania Boga,trzeba przyznać mu sło- 

ezność, że między poznaniem spontanicznym a poznaniem filozofioz-

v spranie wartości dowodów tego typu F. van Steenberghen. Dieu oa- 
chd, a. 52-60.

*1̂ 7
'"Telles sont / . . . /  lea principalęa etapes de la dialsotique de l'id£e 
de Dieu. De ea dialectique oonorete daęs la vie de 1 esprit concret.Per- 
potuellenent sous-tendues par la premiero, les quatęe autrea etapes s'en- 
gendrentt/se euocedent, se melent, se oombatęent, s harmonieent, dans la 
compIexite toujours en mouvement de oette iJee plue forte que toute ori- 
tique, plus forte que la mort". De la connaissance de Dieu. a. 9 ; .  For 
także Sur les chemins de Dieu, 8. 132-3. * *
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nym /naukowy®/ zachodzi ścisły związek; są to dwie fazy tego sa

mego poznania; implicite i explicite. Ma to miejsce jednak tylko 

wówczas, gdy między tymi fazami zachodzi tożsamość natury pozna

nia. Tymczasem de Lubac najpierw przyjmuje dwa typy poznania róż

niące się zasadniczo już w punkcie wyjścia, w przebiegu procesu i 

charakterze wyniku: poznanie mistyczne /"widzenie" Boga/ i  pozna

nie filozoficzne /Bóg jako racja świata/. Przedstawiając proces po

znania nie honoruje tych, tak wydawało się ważnych dla jego myśli, 

rozróżnień i  istotną rolę -przypisuje poznaniu mistycznemu. Dowody 

filozoficzne sprowadza do funkcji zupełnie ubocznej: dotyczą one 

formy, zawierają odpowiedzi na zarzuty itp . Poza tym, że stanowi

sko de Lubaoa jest niekonsekwentne, ostateoznie prowadzi cno do zu

pełnego wykluczenia filozofii jako autonomicznej płaszczyzny na

turalnego poznania Boga. V ten sposób de Lubao podważa same pod

stawy możliwości zdobycia racjonalnej wiedzy w tej dziedzinie.





N A T U R A  P O Z N A N I A

III

Analizy przeprowadzone w poprzednich rozdziałach, dotyczące 

zarówno źródeł poznania,jak 1 jego procesu, z konieczności doty

kały problemu natury poznania Boga. Dociekania te miały jednak 

charakter raczej morfologiczny, toteż uwagi dotyczące wprost na

tury poznania były fragmentaryczne, mało ekspllkujące jego zasad

nicze cechy. Niewątpliwie układ stosunków strukturalnych między 

poszczególnymi etapami poznania, ich wzajemne uwarunkowania,decy

dują już w pewnej mierze o jego "pozycji epistemologicznej". Dla 

całkowitego zdania sobie sprawy z charakteru poznania, jakie - we

dług de Lubaca - ma miejsce w przypadku poznania Boga, oceny war

tości tego poznania oraz lokalizacji wśród innych rodzajów pozna

nia konieczna jest jeszcze specjalna refleksja.

0 ile poprzednie analizy dotyczyły zagadnień: naturalizm czy 

supernaturalizm, aprioryzm czy empiryzm, w ty* rozdziale chodzi o 

rozwiązanie problemu: metafizykalny czy ametafizykalny typ pozna

nia. Stąd jawi się jeszcze zagadnienie: 1° punktu wyjścia w poz

naniu Boga, 2° charakteru władzy poznawczej oraz 3 °  wartości tego 

poznania.

§ 1. PRIORYTET POZNANIA BOGA

Jak wynika z analiz przeprowadzonych dotychczas, de Lubac 

przyjmuje pewną- uprzedniość poznania i asercji istnienia Boga w 

stosunku do wszelkiej innej wiedzy. Niektóre sofrmułowania są 

natomiast tak skrajne i radykalne, że narzucają interpretację,
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iż de Lubao przyjmuje możliwość bezpośredniego poznania Boga lub 

też wrodzoność Jego idei* Nic więc dziwnego, że stanowisko de Lu

baca zostało zakwalifikowane .jako ontologizm i innantywizm. 

On sam nie zgadza się Jednak z taką oceną swoich poglądów • Po

wstaje więc konieczność przebadania, w Jakim sensie można mówić u 

de Lubaca o priorytecie poznania Boga w stosunku do wszelkiego iih 

nego poznania.

Pierwszoplanową pozycję poznani^ Boga w teorii de Lubaca wyz

naczają głównie następujące twierdzenia: 1° brak empirycznej ge

nezy idei Boga,2 aprioryczna konieczność afirmacji Boga, 3 ° os

trość i intensywność idei Boga, większe niż idei Jakiegokolwiek 

innego przedmiotu, 4° uznanie asercji Boga za konieczny warunek 

wszelkiego poznania.

Powstaje więc pytanie, czy rzeczywiście mamy tu do czynienia 

z ontologizmem, czyli z takim stanowiskiem teoriopoznawczym,które 

utrzymuje, że człowiek posiada wrodzone pojęcie bytu absolutnego 

warunkujące wszelką działalność umysłu. Prowadzi ono do bezpoś

redniego oglądu intuicyjnego Bytu Absolutnego, ponieważ Jako ta

kie zakłada Byt Absolutny, którego tylko ślady można oglądać w

rzeczach. Nie można natomiast na ich podstawie, czyli na drodze
2

empirycznej, stwierdzić, że Bóg istnieje .

Istnieje niewątpliwie analogia między stanowiskiem ontologia- 

tów a poglądami de Lubaca . Dotyczy ona nie szczegółów, ale ra

czej ogólnej postawy: odrzucenia.empiryzmu jako źródła Idei Boga, 

przyjęcia jej uprzedniosci w stosunku do innych pojęć. Niektóre 

sformułowania, kwalifikowane jako ontologistyczne, do złudzenia 

przypominają twierdzenia de Lubaca. "Bezpośrednie poznanie Boga, 

przynajmniej habitualne, Jest tak istotne dla umysłu ludzkiego,iż

A
Por. Sur las chemins de Dieu, e. 274-5.

p
Jest rzaozą zastanawiającą, że w myśli chrześcijańskiej stale powraca ten 
kierunel:, którego przedstawiciele twierdzą, że Boga poznaje się bezpoś
rednio. Masoall ową siłę przyoiągaJącą ontologizmu tłumacz; tym, że ist
nienia Boga rzeczywiście nie wynika z prooesu logicznego,leoz Jest ujmo
wana w akoie poznawozym. "Ontologista - twierdzi Uasoall - ma raoję w 
swym przekonaniu, że ujmuje Boga, ale przeoczą fakt, że ujmuje Boga w kos
mologicznej relacji, a nia w oderwaniu od n ie j". Istnienie i analogia,War
szawa 1961, s. 97-117.

^Ostatnio de Lubao nieoo złagodził aspekt ontologistyczny swojej teorii 
poznania Boga. Różnica dotyczy jednak tylko mniej radykalnych sformułowań, 
zasadniczy zrąb teorii pozostał ten sam.
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bez niego nie można poznać niczego; jest ono bowiem samym świat

łem rozumu"*.

Zresztą sam de Lubac, broniąc się przed wyraźnym zarzutem on- 

tologizmu stwierdza, powołując się na zdanie Zigliary, że "w on- 

tologizmie jest coś prawdziwego", wobec tego nie należy tak usta

wiać problemu poznania Boga, żeby je obronić jedynie przed zarzu

tem ontologizmu^.

Dwie sprawy trzeba tu wyjaśnić: 1° co - według de Lubaca 

jest naturalnym przedmiotem intelektu ludzkiego, tzn. jaki rodzaj 

bytu podpada bezpośrednio i na mocy przysługujących mu praw pod 

poznawcze ujęcie takiego intelektu jak nasz, oraz 2° jaki jest je

go przedmiot adekwatny, tzn. czy to, co jest dla niego naturalne, 

wystarczy do wypełnienia jego pojemności.

Mówiąc o poznaniu Boga, uprzednim w stosunku do poznania ja

kiejkolwiek innej rzeczy, de Lubac powołuje się na stanowisko św. 

Tomasza i Danaa Szkota, przede wszystkim na znaną zasadę: "omnia
*7

cognosoentia cognuscunt Implicite Deum in ąuollbet cognlto" , na-
O

dając jej interpretację właśnie w duchu ontologizmu .

Breviarium fidai. Kodeks doktrynalnych wypowiedzi Kośoioła, Poznań 1964, 
s . 19, P. 27. Jest to sformułowania "najsłabsze". Inna 84 o Biele bardziej 
radykalna, np. "Byt ów, który jest no wszystkich rzeczaoh i bez którego 
nic nlo raożemy zrozuuieć, jest bytom boskim"; "Urodzone poznanie Boga ja
ko czystego 1 prostoto bytu zawiera wszelkie inne poznanie w sposób prze
wyższający wszystko tak, że poznajeny poprzez nie w sposób ukryty wszelki 
ojt, pod jakimkolwiek aspoktem jest on poznawany". Tanże. Istnieją zresz
tą różne oddany ontologizmu, bardziej i  mniej skrajne.

5j>o Lub-10 jest przekonany, ie w swoim ustanieniu problonu poznania Boga 
jest v;ierny fra. ^onajzo.:! i że przeoiwstawia się właśnig doktrynom o ten- 
djncjech ontolocisjycznych: "En l intsrpretant ainsi, c est-a-aire en 
n adins ttant pour 1 tJODme naturcl, en ce nonde, aucuno "vlsion intelleoju- 
elia" dlreota de l*Etre, aucuno intuition nul se oufflsa, de merao qu en 
refusant tout "innelsme" propreroent dit, tieaie su sens fort, des premiera 
principes de la raison ou des "pritr.a intelllglbllla", nous alllons a 1 en- 
contre de toutes les dootrines a tendanoe "ontologlete". Sur les ohomins 
de Dieu, s.249.

^"Car, ainsi quo la dlt le oardlnal Zlgliara / . .  ./^l^ontologlsme a quel- 
quo chose de vrai» / . . . /  et 11 est dangereuxłde redyire en quelqug aorta 
touta l*etude de notre oonnaissance de Dieu a une refutation de 1 ontolo- 
gisae". Sur les chemins de Dieu, s.275»

7
'Por. tamże s . 49«
O
Dla przyponnienia 1 podkreślenia różnioy z ujęciem do Lubaca podamy głów
ne poglądy 6a, Tomasza w tej kwestii. '.YodłUG niego, pierwszym 1 najbar- 
dclej oczywistym przedmiotem, który narzuca się naszemu poznaniu jest byt 
"Illud autem quod primo lntellectus concifit quasi notlssinum et ln quo 
omnes conceptiones rosolvlt est ons". /De Ter. 1, 1 ; por. także S. Th. I ,  
5 , 2 / .  Właściwym jednak przedmiotem Intelektu jest byt, pojęty jako isto
ta rzeczy materialnych, którą intelokt poznaje w wyabstrahowaniu z ma
terii* "Proprlum eius est oognoscere formam in materia quldero corporali 
individuallter existentem, non tamen prout est in tali materia". /S .  Th.
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Twierdzi bowiem "I/intelligenc.e est facultfe 4e 1' Stre, parce 

<iu© 1*esprit est capacitfe de Dieu"^. De Lubac jakby zgadza się ze 

ów. Tomaszem, że przedmiotem ludzkiego intelektu jest w obecnym 

atanie byt. Warunkiem takiego poznania jest jednak pewne ujęcie Bo

ga wprost przez umysł /"l 'e s p r it  est capacitfe de Dieu"/* Dokonuje 

on rozróżnienia na trzy "władze": umysł, inteligencję i rozum. 

Każda z nich posiada odrębną dziedzinę poznania; nie ma między 

nimi funkcjonalnej zależności.

Z racji swej duchowości człowiek jest "capax Del" w pewnym 

sensie wprost. To "wprost" nie odnoai 3ię do istoty Bożej samej w 

sobie, ale do Jego obecności w stworzeniach, zwłaszcza w duszy 

ludzkiej10. Unysł nasz jest w naturalny sposób skierowary do "wi

dzenia Boga". Ma więo wrodzoną zdolność, dyspozycję, by "ująć" o- 

becność Boga bez konieczności dyskursu. Terenem działania umysłu 

jest - zdaniem de lubaca - wnętrze człowieka. Umysł jest od razu 

skierowany do nieskończoności 1 .

I .  85, por. także I .  84 , 7 oraz I ,  12, 4 / .  Bozróżnlenle to wprowadza 
św. Tomasz opierająo się na zasadzie, że między władzą poznawczą a przed
miotem poznania istnieje przyporządkowanie /por* S . Th. I ,  60 , I ,  12, 
4 /« Dla intelektu,który jest władzą niomaterialną, związaną jednak z ma
terią w bytowaniu, przedmiotem właśoiwym jest istota rzeozy notarialnych. 
Adekwatnym zaś przedmiotem intelektu z raoji Jego niematerlalnośei jest 
byt jako byt. "intelleotua autem respioit euum obieotum secundum oommunom 
rationem entia"./S .TH , I , 7 9 ,7»por.także C .G . I I .W /  Wobeo tego Bóg nie mo
że być naturalnym przedmiotem Intelektu, który w sposób naturalny ujmują 
poznawczo rzeczy zmysłowe. Nasz Intelekt wytwarza w sobie wszystkie poję- 
ola za pomocą doznań znysłowyoh. Nie można du nięo n obeonym stanie przy
pisać przedmiotu, którego by nie mógł dosięgnąć za pomocą tych doznań.Ca- 

ła wlec znajomość naturalna Boga oprowadza się do poznania, jakie możemy 
zdobyć na podstawie znajomości rzeczy materialnych jako skutków. sw. To
masz twierdzi więc, że nasz intelekt nie jest zdolny do ii jęcia Boga w Nim 
samym, leoz musi- poprzestać na takim Jego ujęciu, jakia potrafi zdobyć wy- 
abstrahowująo to, oo poznawalne umysłowo z właściwości materialnyoh 1 po
znawalnych zmysłowo. Stanowisko skotystyczne jost bardziej złożone 1 trud
niejsza do wyłożenia, ale - zdaniem Gilsona - mimo że ozęsto zarzuoa się 
Szkotowi ontologizm, jego poglądy w toj sprania zgadzaj' się z wnioskiem 
tomlzrau. Oba systemy twierdzą bowiem, że jest prawdą, 11. intelekt ludzki 
nie zdoła uohwyoić tego, oo poznawalne czysto intelektualnie - pro statu 
isto. Hó*.nlą się jednak odmiennym ujęcie® piizyozyny, dla której ozłowiek 
znajduje się w takim stanie. Według Dunsa Szkota intelekt ludzki zmuszony 
jest przejść przez rzeozy zmysłowo nie z racji swej i3toty, leoz na oooy 
stanu faktycznego, którego ostateozna racja, jakakolwiek by ona była,jest 
niekonleozna. Duns Szkot zbliża intelekt ludzki o wiele bardziej do Boga 
niż św, loiaaoz. For. E. Gilson, Duch filozofii średnlowleoznej, s . 243-59 
oraz F . Wilczok, 0 litologiczna podstawy dowodów na istnlenlo Boga u św. 
Tomasza 1 Dunsa Szkota, s. 54 nn.

°Sur les ohemins de Dieu, s. 89,

10
Jost to stanowisko właściwe dla św. Augustyna i dla wczystkioh intuicjo— 
nistów. "Spostrzegania" Boga dokonuje się nie w śwleoie widzialnym, loaZ w 
tajeuniosya wnętrzu człowieka.

“̂ "l/ospriti / . . . /  est desir de Dieu". Surnaturel, s. 463j "L 'esprit doit se 
tournei; au dedano". Sur les chemins do Dieu, s. 88 .
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Rozum - w ujęciu de Lubaca - jest władzą niedoskonałą* Kie 

może poznawać inaczej, jak tylko wychodząc od rzeczy materialnych. 

Ale "rozum Jest prowizorycznym zastępcą i pomocnikiem ducha"12.Nie 

Jest odpowiednią władzą do poznania Boga. Wprawdzie Jest on zdol

ny do poznania nieskończonej liczby przedmiotów, ale umysł Jest 

skierowany do samej nieskończoności1 . Pojemność umysłu Jest więc 

u podstaw taka, że "obejmuje" Boga. Jest to wynikiem uprzedniego 

ujęcia umysłu przez Boga /"obraz" Bogą/ jak to w plastyczny spo

sób wyraża de Lubac: "Jesteśmy panta p6s, ponieważ theos p&s" 1^.

W pewnym sensie Bóg jest naturalnym przedmiotem naszego u- 

mysłu. Le Lubac o wiele bardziej niż św. Tomasz,a nawet Duns Szkot, 

"zbliża" umysł ludzki do Boga. Duch ludzki jest bowiem z natury 

przyporządkowany ontycznie i poznawczo do Boga. De Lubac nie po

pełnia jednak błędu ontologizmu w tym znaczeniu, że przyjmuje bez

pośrednią wizję Boga czy też percepcję intuicyjną Bytu Nieskoń

czonego. Człowiek nie poznaje Boga w taki sposób, jak poznaje dru

giego człowieka. Przyjmuje jednak istnienie w umyśle "tajemniczej 

siły", zdolności afirmacji Boga, uprzedniej w stosunku do wszel

kiego poznania, na mocy której człowiek nie zatrzymuje się na rz&-
15

czach materialnych, ale ujmuje w nich "obecność Boga" .

Na wszelkie sposoby de Lubac usiłuje wykazać swoisty priory

tet poznawczy Boga. Najbardziej własna jest jego koncepcja pozna

nia habitualnego. Od innej nieco strony uzasadnia ten priorytet 

powołując się na stanowisko Marfechala i filozofii refleksyjnej. 

Rozpatrzmy je po kolei.

De Lubac przyjmuje istnienie w umyśle specjalnej zdolności 

bądź władzy: "l'habitude de Dieu", "facultfe du divin", na mocy

"L fiitcr.deLiont r e s t jr ; toujours l'enfcendomont, c'est-a-dire une lntolll-  
genoe i'.parf o ita , cjlee de scnsiblo, - naia i l  n*est lui-n3;no qu*un sub
stytut proyit-oira ot un auxiliaire da l /c s p r lt " . Sur les ohonlns da Diou, 
e. 37.

"^ "L *  ont on pulsaonoe a upa Jnfinitó  d*objefcar n^esc-ca pas la
si.*rw ąua 1 'oaprlt est nn tondanoo a 1 in^in i lu i morca?" Taaże, s . 8 8 .

15..«I^,cor.n;.issanoe naturolloou 1*^afflrDatlon^nćooacalro^dont nous avons 
porló, £;.iuch<?:ient pout-jtye mais a coup aur d*apres une traditicn anoien- 
no ey lnlntoŁ'1'oupuo, no s obj;ctivo paa#autroment qu'en oonocpts, - qu- 
oiqu gila d^uoure toujouro ąu fond je i'oaprit; coihcb una f orce viva, qui 
l 'c  'i>ocho do raster inatalló dans 1 ordro du ooncept". Sur les ohemins de 
Dlcu, s. 24-9.
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której człowiek może ująć Boga w rzeczach stworzonych, zwłaszcza

w duszy ludzkiej będącej obrazem Eoga .

Nie jest rzeczą łatwą zrozumieć, czym w ujęciu de lubaca jest

owa "habitude de Dieu". Określa ją on jako "dar Boży, złożony w

samej naturze człowieka, który zeń czyni obraz Boga, ale to nie
17

preoyzuje jej charakteru ,

Wnikając w przedstawioną tu myśl można chyba tę sprawność 

porównać do sprawności pierwszych zasad. Umysł człowieka jest "ta- 

buła rasa", ale ma intuicyjną zdolność na mocy wrodzonych dyspo

zycji zdobycia tych zasad w zetknięciu się z otaczającym go świa

tem. Pierwsze zasady - prima intelligibilia - są pierwszymi poję

ciami, ozy sądami, które nasz intelekt tworzy sobie i poznaje.To

też twierdzenie, że one preegzystują w intelekcie nie znaczy, że 

intelekt posiada je w sobie aktualnie niezależnie od poznania by

tów materialnych, lecz znaczy tylko, iż intelekt ujmuje je w 

nich bezpośrednio.

Coś analogicznego,wydaje się , przyjmuje de Lubac w swojej te

orii poznania Boga.Nie idea Boga jest wrodzona, ale wrodzona jest 

pewna zdolność ujęcia Boga bezpośrednio w duszy człowieka i na

stępnie w oparciu o tak zdobytą ideę zdolność afirmacji Go we 

wszystkich innych bytach.

Istnieje jednak różnica między rozumieniem zdolności pierw

szych zasad przez św. Tomasza a ujęciem zdolności afirmacji Boga 

de Lubaca. Zdolność ta jest - jego zdaniem - posiadana przez u- 

mysł przed wszelkim aktem. Umysł bowiem człowieka przez samą swo-

Takie stanowisko znajduje szozególną akceptaoję ze atrony niektórych au
torów. J . Dafaver np. pisze: "Nous oignons de deujc maina les bellos pages 
eorites par La P. da Lubao /Sur les ęheinins da Diou, Paris 1956, P M  ex~ 
emple p. 13/ sur la <?oonnaissanco>> 1 eciprsinte de Dieu: "nous ne la fa- 
briquons pas, nous na^l^oopruntons pas au dohors: eile et en nous / . . . /  
AntSrieure a touto operation intejlootuelle ot volontaire suppose paę tou- 
to cęncoienoe, ęotro initia£ivę n y est pour rien / . ) . /  Mais lorsqu avea 
oes oorivains 1 ga sonor.te a 1 <<originafc^de oetta <U.dee» / . . . /  on trou- 
yera toujours qu ^lle e6t faite do la presenoo de Diou en nous, que o esj 
a^partir^de sa presance que nous la represontons, vaille que vallie, a
1 aide d iwages et de oonoopts de toutes parta dofloients. idee de Dieu 
et exiStenoe de Dieu, "Revue Philosophiąue de Louvain” 55/1357/, a.24.

est' un don de Dieu, elle tient a la natura menie de l'esprlt oree et 
fait de lul une "lnage de Dieu” . Sur les chemina de Dieu, s. 231. Bliżej 
określając oharekter tej zdolnośoi de Lubao powołuje się na stanowisko H. 
Paissaoa, który utrzymuje, że "habitude de Dieu" jest równoważna ze zdol- 
nośoią pierwszych zasad, zwłaszcza z zasadą idgntycznośoi. "Ja suis" et 
l9^preaque sens raiaonneę prassantii 1 iduntitń toute proohe do ,1 aote pur 
d etra oorane en voyant 1 imaga on est pret a reoonnaitre le modele".Preu- 
ves de Dieu, "Lumiere et vie" 14 /1954 /, s. 81-106.
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Ją naturę jest "zamieszkały przez Boga" i  posiada .Go, i ’ poznaje 

przed wszelkim pojęciem18.

Na mocy tej sprawności dusza poznając siebie jako obraz Boży, 

■ujmuje jednocześnie i bez rozumowania swój "wzór". Jest to ujęcie 

proste, doświadczenie intuicyjne . Jest ono ciemne, uwikłane,tak 

jak poznanie pierwszych zasad. Posługujemy się nimi, są nieodłąca- 

ne od naszej myśli, a jednak nie wszyscy zdają sobie z nich spra

wę. Nie wszyscy świadomie Je "rozpoznają". Podobnie rzecz ma się 

z ideą i afirmacją Boga. Ona jest w człowieku, tworzy całą "arma

turę" świadomości, jest u podstaw wszelkiego poznania, nic nie 

zdoła jej wykorzenić, a jednak nie wszyscy Ją rozpoznają.

Koncepcja habitualnego poznania duszy i Boga - w ujęciu de 

Lubaca - nasuwa interpretację, według której trzeba by raczej mó

wić o priorytecie poznawczym nie wprost Boga, ale duszy ludzkiej, 

czyli bytów duchowych. Człowiek Jest zdolny ująć bezpośrednio du

szę i równocześnie obecność Boga. Zamiast więc o priorytecie poz

nania Boga trzeba by mówić o priorytecie poznania duszy w stosun

ku do poznania bytów materialnych i o równoczesności ujęcia obec

ności Boga w stosunku do ujęcia duszy.

Argumentacja, Jaką de Lubac przytacza na uzasadnienie swego 

stanowiska - Jak okazały poprzednio przeprowadzone analizy - nie 

wytrzymuje krytyki. Przede wszystkim zawiera błąd pomieszania po

rządków: ontycznego z poznawczym. "Rationes essendi" są wobec te

go u niego bardzo często "rationes cognoscendi". Nie odróżnia w 

dostatecznym stopniu tego, co "prius quoad se" od tego, co "prius 

quoad nos".

Można by u de lubaca zamiast o naturalności Boga, jako przed

miotu ludzkiego intelektu, mówić o jakiejś quasi naturalnośći,lecz
20

i w tym sensie jego doktryna zawiera elementy ontologistyczne .

ia"L*habitude de Dieu a oeoi je partioul^er, da rlgouresament uniąue dans 
la vte montale, a savoir d'etre poasedee par 1 esprit avant tout aote"£ur 
las ohemina da Dieu, a, 281.

19||. Corvar krytykuje ten pogląd de Lubaoa jprzyplsując mu błąd angelizmu: 
"Si 1 ame se oonnatt radioalement elle^raema, ,elle ne oonnait,pa's Dlau pour 
autant. Elle ne lit pas,Dieu en elle-meae.^d une leoture |tam|^lata. On 
pourrait le dire pour 1 esprit pur, pour 1 ange, puieąue a l,etago de aon 
aotivlte aotuelle ja oennsisaanoe Dlau ejt parąu aans intermediate,- par 
lui a travera aon etre propęe.^tdais il n en va pas ainsl pour 1 esprit 
inoacne que nous sommes . L idee et afflrmation de Dieu, a. 319.

Jest to postawa poznawcza, le&ąoa wyraźnie na lim , którą najogólniej 
można by określić jako platońako-augustyńsko-kartezjańska: priorytet poz
nawczy bytów duohoayoh nad materialnymi, myśli, świadomości nad rzeozy- 
aiatoeoią pozapodmiotową.
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Nie jest stanem naturalnymi dla ducha* że musi poznawać poprzez 

rzeczy materialne. Do natury człowieka należy: być przede wszyst

kim " duchem"^1, który ma konieczne przyporządkowanie nie tylko on

tyczne, ale i poznawcze do "widzenia Boga".

Priorytet poznawczy Boga wykazuje de Lubac na dwa jeszcze in

ne sposoby, posługując się 1° rozwiązaniem Karfechala, jego kon

cepcją afirmacji implicite Bogs jako koniecznego, apriorycznego 

warunku wszelkiego poznania oras 2° rozwiązaniem filozofii ref

leksyjnej, według której Absolut jest dany człowiekowi w jego sa

moświadomości i jest wobec tego poznaniem 3o niezależnie od x>oz-
22

nania bytów materialnych

§ 2. POŚREDNIOŚĆ I BEZPOŚREDNIOŚĆ 

POZNANIA BOGA <

1. „Znakowy”  charakter poznania

Poznanie istnienia Boga nie .jest - według de Lubaca - po

średnie w tym sensie, że suponowałoby najpierw poznanie bytów ma

terialnych, a następnie drogą rozumowania prowadziło do uznania 

istnienia Boga jako ich racji bytowej. Takie poznanie byłoby cał

kowicie " abstrakcyjne1' ^ . De lubac przyjmując możliwość ujęcia "o- 

becności" Boga, a więc w pewnym sensie możliwość poznania istnie

Należy tu zwróoić uwagę na elementy neoplatońakie w samej konoepoji ozło-
• wieka, co Jeat jednak zrozumiałe, gdy weźmie się pod uwagę związek de Lu

baca z Ojcami Kościoła.

22
Nie ohodzi tu o konkretne tezy ozy konkretne poglądy, które zreaztą de 
Lubao ozęsto powtarza za przedstawicielami filozofii refleksyjnej. Bliski 
jest przede wszystkim przez sną postawę poznawozą. Punktem wyjśoia filo
zofii refleksyjnej jest świadomość ludzka, a celom - ujęoie w ozłowieku 
przede wszystkim elementu duohowego i dotaroie do podstaw aktywnośoi du- 
ohowej ozłowieka. Duch jest oboony dla siebie bardziej niż rzeozy mater
ialnej ta główna teza filozofii refleksyjnej jest także punktem ^wyjśoia 
teorii de Lubaoa. Ujęcie siebie jako bytu duohowego prowadzi do równoczes
nego prawie ujęola Boga; refleksja nad własną myślą prowadzi do stwier
dzenia istotnej dla śniadomośoi relacji do Absolutu. Trzeba tu odróżnić 
dwa rodzaje filozofii refleksyjnej: 1° posługująca się metodą refleksji 
bardziej zbliżoną do refleksji fenomenologiozneJ /właściwa przede wszyst
kim dla filozofii religil/, 2° posługująoą alę metodą refleksyjną wypra- 
oowaną przez kontynuatorów filozofii w ujęciu Marechala.

^"Le ralsonnement seul, a supposer que J*en eysae toute l'initiative, le 
ręlsonnement auąuel je ne serais pas provoquef qul ne resulterait pas 
d une stimulation et d'une impulsion essentielle, ne me donnerait qu*une 
oonnaisaanoe tout indireote et tout abstraite". Sur les ohemins de Dieu, 
s. 110. Por. także De la oonnalssanoo ds Dieu, s.119.
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nia Boga samego, a nie jako przyczyny rzeczy materialnych, nadaje 

temu. poznaniu w pewnej mierze charakter bezpośredni Nie jest 

to jednak bezpośredniość absolutna. Poznanie obecności Boga doko

nuje się w sposób "znakowy" - poprzez stworzenie. Istnienie Boga 

stwierdza się przede wszystkim jako istnienie korelatu duszy luda- 

kiej ujętej jako "obraz" Boga, a potem obecność Boga objawia się 

poprzez rzeczy materialne, będące ontycznymi znakami, symbolami 

Jego obecności.

Rozumienie rzeczy tego świata jako znaków, śladów, obrazów i 

symboli Boga prowadzi do ważnych konsekwencji teoriopoznawozych. 

Symbolizm jest bowiem - w ujęciu de lubaca - właściwą formą poz

nania Boga przez człowieka.

Poznanie "znakowe" dotyczy nie tylko natury Boga, ale i po

rządku istnienia. Stworzenia, jako symbole obecności Boga, pełnią 

funkcję poznawczą w stwierdzaniu Jego istnienia, bądi - używając 

wyrażenia de Lubaca - w stwierdzaniu Jego obecności w samym punk

cie wyjścia, w poznaniu habitualnym, a także w procesie obiekty

wizacji afirmacji pierwotnej.

Poznanie i uznanie istnienia Boga jest więc równocześnie bez

pośrednie i pośrednie. Bezpośrednie - ponieważ jest poznaniem "o- 

becności", a pośrednie - gdyż nie jest wprost zetknięciem się z 

istnieniem Boga, ale "spostrzeżeniem" Jego obecności w stworze

niach. Charakterystyczną cechą tego typu poznania, w odróżnieniu 

od poznania dyskursywnego poprzez poznanie struktury rzeczy, jest 

konkretność wiążąca się właśnie z poznaniem obecności^"*.

Dla wyrażenia sposobu, w jaki to poznanie dokonuje się, uży

2H- *
"Connaissanoe toujours obsoure, a oause de la faiblesse de mon' t intalj.1- 
gence.maia qul n’ en eat paa moins,dane aon principe,{oute ooncrete, marne 
10{squ'ełla empruntj las vpies de la logique et de ,1 abstraotlon, parce 
qu ella eat oelle d una Preaanoa". Sus les ohemina 'de Dieu, e. 110.

‘Niekiedy symbolizm rozumie się jako typ poznania tzw. "a simultaneo" tzn. 
takiego poznania, jakie normalnie mamy w atanie doskonałym, gdy poznajemy 
jakiś koralat przy zwykłej obopólnej relaoji, np. gdy mówię "podobny".Gdy 
natomiast relaoja ta nie jest tego samego rzędu, to poznanie korelatu jed
nego członu relacji nia daje jeszoze pozytywnie poznania natury drugiego 
członu relaoji, ale mówi tylko, że taki koralat ''jest"* 1 w tym sensie ist
nienie śwista i nas samych jako tzw. "obrazu Boga mówi b istnieniu dru
giego jakby ozłonu korelatu. Jest to jednak wyrażenie myląoe, bo Bóg nie 
jest korelatem świata,a Jedynie podstawą, raoją, fundamentem wystąpienia 
samego bytu jako relaoyjnego. Jest to zatem skrót myślenia, które ujawnia 
się w ramaoh oałego systemu filozoficznego, a który to skrót natyohmiaat 
Jawi się ozłowiekowl przy głębszycłł. przeżyćiaoh osobowo-ogzystenojalnyoh. 
Jest to po proatu spontaniczne, nie ujawnionejeszoze poznanie racji bytu. 
Nie o taki typ symbolizmu jednak obodzl de Lubacowi. Jogo oelew jest zna
kowe" ujęoie obeonośoi" Boga wprost.

121



wa de lubac augustyiiskiego określenia "contuitio" ** intuicyjny

ogląd Boga w stworzeniach: "Bóg obdarza mnie swymi znakami i  Ja

Go spostrzegam w Jego stworzeniu"^ .

Relacja* jaka istnieje między Bogiem a stworzeniami, ma - w
27

ujęciu de Lubaca - charakter symboliczny . Toteż poznanie ist

nienia Boga, zobiektywizowana afirmacja Boga jest poznaniem sym

bolicznym. Chcąc bliżej sprecyzować charakter tego poznania nazy

wa je de Lubac terminem, zaczerpniętym z patrystycznej egzegezy
28

biblijnej, poznanie anegogiczne oraz maritainowskim terminem
29

intelekcja ananoetyczna .

Wszystkie, użyte tu terminy mają na celu podkreślenie faktu 

dysproporcji między możliwościami poznawczymi podmiotu poznające

go a przedmiotem poznania. Wyjaśni się to bliżej, gdy rozpatrzymy, 

jaką funkcję pełni symbol w poznaniu.

Trzy momenty trzeba zaakcentować wówczas, gdy w miejsce poz

nania całkowicie bezpośreniego jakiejś rzeczywistości występuje 

poznanie jej poprzez symbole :

1. brak adekwatności między władzą poznawczą a przedmiotem

OC.
"Contuitio" - od oontueori patrzeć, oglądać, wespół widzieć. Por. Sur lea 
chemina ds Dieu, a. 110.

^T a k  de Lubao określa stosunęk między Bogiem a rzeczami tego światat "rap- 
port symboliąue de oe qui n est pas a ce qui est". Tamże, 3 . 177. Zrozu- 
mli-łe, że w takiej plotyńskiej supozyoji nie ma pod6taw do mówienia o 
przyozynowośol sprawozej.

26
Od gr. anagago - wiodę wzwyż. Terminu "analogiczny" używa aię na określe
nie jednego z typioznych rodzajów sensu Plama dw. Jest to->8808, który nie 
wynika bezpośrednio z wyrazów,leoz opiera się na osobach,przedmiotaen lub 
wyderzeniaoh opisanych w Starym Testamencie, które wskazują w perspekty
wie rzeozywistość Nowego Testamentu.

aritain odróżnia intolekcję dianoatyczną, perinoetyozną i ananojtyczną. 
Mówiąc o lntolekcji ananoetyoznej, ma na myśli poznanie niedoskonałe z 
racji zbyt wielkiej doskonałości ontycznej i ponadinteligibilności rzeczy 
wiatości, którą się poznaje. Intelokojs ananoetyczna używa środków ubo
gich, dających rozucowi, który w miarę jak poznaje jest coraz bardziej 
świadomy dysproporoji w stosunku do poznawalnego przedmiotu,niepełne tyl
ko zadowolenie. Por Degrfeo du savoir, <i. 435-57.

^najogólniej można wyróżnić dwa typy symboli: a. symbole naukowe - są wyni
kiem dalokó posuniętej abatc^kcjl od treści, np. symbole matematyczne,che- 
miozne, fizyczne. Często w tych dyscyplinach uiywa się terminu "znak" za
miast terminu "symbol" /np. znaki logiczne/ i fc. symbole egzystencjalne, 
np. symbole chrześcijańskie, symbolika historyczna, symbolizm kosmiczny 
itp. Ich materią jest obraz jako symbioza przeżyć.podmiotowych nieraz poi 
świadomych.1 ujęoia, ohoaiaż bardzo niedoskonałego i ciemnego, rzeczywis
tości symbolizowanaj. Występuje tu charakterystyczny brak adokwatnosoi mi?- 
dzy możliwością poznania a przedmiotem pognania. W spranie struktury sym
bolu zob. np. J. Kaolin, Structuro logique du symbole, "Nova et Vetera“ 
39 /1964/, s. 249-62.
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poznania. To, czego znak jest symbolem, "ucieka” przed ujęciem 

doskonałym i adekwatnym. Symbolizujemy bowiem to, co nie da się 

bezpośrenio przedstawić, pokazać}

2. to, co jest symbolizowane, ma zawsze wyższą rangę ontycz

ną niż symbol. Jeśli więc symbol ma udostępnić to, co pod wzglę

dem znaczenia przewyższa, nie mamy prawa zbyt długo pozostawać 

przy percepcji symbolu. Jego istotnym zadaniem jest bowiem odnie

sienie do oznaczanej rzeczywistości. Celem nie jest poznanie sym

bolu, lecz rzeczy symbolizowanej /przezroczystość symboli^ł

3 . poznanie symbolu jako symbolu wymaga choćby bardzo mini

malnej wiedzy o rzeczywistości, którą symbole prezentują.

Zacznijmy od punktu ostatniego. Ujęcie czegoś jako symbolu 

zakłada uprzednią, choćby bardzo niewyraźną, wiedzę o rzeczywis

tości prezentowanej przez symbol. Powstaje pytanie, czy wobec te

go możliwe jest na tej drodze stwierdzenie istnienia Boga lub poz

nanie Jego obecności bez uprzedniej wiedzy o Nim? Najpierw prze

cież trzeba wiedzieć, że dusze i świat zostały stworzone przez 

Boga, aby móc dostrzec w nich symbol Stwórcy. Zresztą de lubac zu

pełnie wyraźnie przyznaje, że koncepcję duszy jako obrazu Bożego 

czerpie z Pisma św. Już w punkcie wyjścia zakłada więc znajomość 

Boga. Wobec tego proces poznania, który przedstawia de Lubac,był

by tylko rozwijaniem prawdy znanej skądinąd. Nie może więc być
31

uważany za samodzielną drogę poznania istnienia Boga .

Zasada, że to, co symbolizowane Jest wyższe ontyczną rangą 

od symbolu, w przypadku poznania Boga sprawdza się w całej pełni. 

Poznanie symboliczne nie gwarantuje Jednak dokładnego określenia 

dysproporcji, Jaka istnieje między światem a Bogiem. Powiedzenie, 

że między Bogiem a światem zachodzi relacja symboliczna, nie pre

cyzuje charakteru tej relacji. Nic dziwnego, skoro nie poznaje 

się ontycznej struktuiy bytów tego świata, nie ma naturalnej pod

stawy do poznania koniecznej, transcendentalnej relacji,jaka wią

że Je z Bogiem i nie ma ontycznej podstawy do poznania zasadni

czej między nimi różnicy.

^ D o  Lubac zdaje sobio sprawę z nszystkioh oboiażań. Jakie w historii filo
zofii narosły w Gtoouid:u do syubolizuu i które wiążą si? z tym typem poz
nania. Tarmin ayinbol, symboli za stał się przaduilotam nadużyć i używano Ich 
w sensie "a n t y intelektualny", "antyrealny” . Wiązano ja z agnostycyznao, 
sublnktyiiiznom. Zabięrali stos w taj spranie, np. Se.Ttillanęes( Gardeil. 
Zupełnie świadomie wprowadza on jednak ton termin do dziedziny naturalne
go poznania Boga w przekonaniu, żo jest to odpowiodni środek poznania na 
tym terenie. Por. Sur lea phomins de Dieu, s. 296-7, 303-4.
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Symbolizm może być pierwotną postawą umysłu, bardzo niedo

skonałą, opierającą się na relacjach niekoniecznych, często zwią

zaną z przeżyciami osobowo-egzystencjalnymi. Może być też po

stawą wtórną, gdy symboli używa się Jako skrótów Już znanych treś

ci poznawczych. Jakkolwiek ujęłoby się symbolizm, ograniczenie się

w poznaniu Boga, nawet w fazie początkowej, do tego rodzaju pozna-
3 2

nia nadaje całemu procesowi rangę bardzo zmniejszoną .

Niewątpliwie, istnieje dysproporcja między naszą mocą pozna

wczą a przedmiotem ponnania, jakim jest Bóg, dysproporcja w rze

czywistości większa nii ta, którą przyjmuje de Lubac, jak to wy

nika z rozważań przeprowadzonych poprzednio. Bóg "ucieka" przed 

adekwatnym ujęciem. Akcentuje to de Lubac określając afirmację ąrm- 

bollczną jako poznanie anagogiczne czy też porównując je z inte- 

lekcją ananoetyczną, czy wreszcie twierdząc, że ten rodzaj pozna

nia to coś pośredniego między poznaniem zmysłowym w ujęciu Arys-
33

totelesa i mistagogią Pseudo-Dionizego . To, że poznanie istnie

nia Boga jest przyjęciem tajemnicy, nie ulega dyskusji.Czym innym 

jest jednak niemożność adekwatnego poznania tajemnicy Boga,a czym 

innym konieczne poznanie, że ta "tajemnica" musi istnieć.U de Lu

baca właściwie nie ma obiektywnych, naturalnych podstaw do stwier

dzenia tej konieczności.. Ujmując rzeczy jako symbole, a nie ich 

wewnętrzną strukturę metafizyczną, dochodzi do afirmacji Boga,któ

ra także ma charakter subiektywny, niekonieczny, a w pewnym nawet 

sensie dowolny. Tę dowolność i niekonieczność afirmacja traci tyl

ko wówczas, gdy przyjmie się wiedzę o istnieniu Boga skądinąd.Wte

dy nie jest to jednak samodzielna droga poznania istnienia Boga, 

ale kontemplacja już poznanego Stwórcy w jego dziełach. Taki cha

rakter miało poznanie symboliczne u autorów, na których de Lubac 

w tej kwestii tak często się powołuje, a przede wszystkim u św. 

Bonawentury.

De iubi '0 iw.jot t-.jiofdzi, że "autunkyczna afirw auJo  Boga. która  jast  mię- 
■ j  n l i  -i.Ci.-Tao j fi, i-swstajo z nujGlybs3fc£0 d s in ła n ia  ir.r .li, która nio jest

i oni ozy:; ko < J l o g i c i , chociaż rausi n o r w l n io  r.ai»oż.yo;:ać
lo g ik i , aby się  ukdj^-.ito.iae. .V'ii;;i  używać wyobrażeń, dlat.e^o

ltonaorukc je spontaniczno 84 analogiczne do r.ikó? . Sur loa chortins do 
Di on , s . ?‘i.

‘A/ToiM*.in u*yvMiry przez O.jc '*i Kościoła, oznacza wprowadzenio do
tAjieunicy» t 1 j*i«»lc2erti8• Tc^czesnie tych różnych oki*e&l<«ń wyćhfje alę 
dość przypadkowe* Inlelekcja anaooetyczka nio tna bowieu nic wspólnego z 
poz.)evł'.ie\ icz.!iym9 Zbiór tych określeń nioł chyba za zadanie zaakcen
tować dyr.pcoporo.ję, istnieje raiędzy nascywi uczl iw ościami poznawczy
mi. a 1*0/.; ii’i:i •
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2. Intuicyjność poznania

Przeprowadzony tok rozważań wskazuje na intuicyjny charak

ter poznania Boga w ujęciu de Lubaca. Jest to bowiem poznanie bez

pośrednie, oglądowe /"w idzenie "/ i konkretne /poznanie "obecnoś- 

c i " /34T ~

Hie jest rzeczą łatwą sprecyzować charakter tej intuicji i 

określić władzę,z jakiej ona wypływa. De Lubac przyjmując fakt in- 

tuicyjności poznania Boga nie precyzuje natury tej intuicji^'*.

Trzeba więc w sposób bardziej "okrężny" ustalić, na ile po

zwolą same teksty de Lubaca i całe ustawienie przez niego procesu 

poznania Boga, charakter intuicji oraz jej stosunek do poznania 

dyskursywnego i udział w nim.

Sama koncepcja poznania, którą de Lubac określa jako pozna

nie mistyczne, wskazuje na jakąś intuicję. Ma to być bowiem "wi

dzenie Boga", a więc ogląd, spotkanie osobowe. Dokonuje się ono w 

sposób konieozny, na mocy specjalnego, wrodzonego człowiekowi "po

rywu" /l ia n  m ystiąue/^.

^Intuicje  to wielki problem w teorii poznania Boga i o ogóle \i teorii poz
nania. Nie istnie Jo ścisłe określenie, ozym ona Jest ani ozym Jo3t pozna
nie intuioyjno, ohoć lotnioJe «l9lu zwolonnlkóa poznania intuicyjnego n 
różnych dziodzinaoh. Mówi się o intuicji intelektualneJ, zmysłowej.Prawie 
każdy autor ma odrębną koncepoję intuicji. Niekiedy jost ona rozumiana ja
ko oglĄd umysłowy, ozaeon jako odczucie lub postulat woli. Chociaż termin 
intuicja jest używany w bardzo różnorodnym znaczeniu, nożna Jodnak zesta
wić pewne choroktorystyozne oechy, któro najczęściej powtarzają się przy 
określaniu jakiegoś poznania Jako poznanie lntuioyjne. Są toj Abezposreił 
nloiić /•» przeciwieństwie do dyskursu/, naoozność zDysłowa lub intelektu
alna /"itidzenie", "w izja", “ogląd" - z tym wiąże sio bezpośrednia obeo- 
noćć 1 pewno "unieruchomienie’’ przedmiotu/, szybkość ujęcia /"błysk"/,ca- 
łościovioćć, jsdnorazouość, apontuniozność, prostota /względna - w scnsla 
aspektywna/, dokładność, oczywistość i po.mońć. Ua toaat lntulojl zob.np. 
H .J . Aaron, Intuitlve Knowled/re,"t;ind" 51 / 1 9 4 2 / ,8.297-319; F.Grogoiro,No
to sur les tornos intiiition ot oxpórlenoe, "Rovuo philc30phique de Lcu- 
vain" 44 /  1946/, s. 401-15ł J . Kenig, Dor Bogrlff dor Intuition, Halle 
1925, z. 412-19. Ha temjt intuicji w poznaniu Bosa zob. n. W. Granat, Re
ligijno wartości ir.otoJy intuicji v, poznaniu istnienia Boja, "Roczniki Te- - 
olo-iczno-Kanoniczne" 3 /'l>56/, 9. 1-321 S. Goigcr, Der Intuitionnbcgriff 
in dir katholisehen Roligioncrhilosophie dor Gagenwart, Frelburg 1926J P. 
Ortegat, Intuition et religlon, Louyaln 1947ł U .T .L . Ponldo, 0 "natural
nej" intuicji Bc£3, "Życie i Myśl" 1 /1 9 5 7 / ,  s. 39- 50.

^tdolonnioy lntuicJoniz^u na ogół nie zastanawiaj! alf głębiej nad charok- 
toren i ccchonizrea intuicji; nio usiłuj} nawot podae dokładnej definicji 
terminu, któryn tak często szafują. 0/;ólnlo jednak nożna powiedzieć, ze 
rr*ai intuicję Pofia rozuaiają oni jakieś ujęcie Boga dokonane bez udzia
łu wnloskowrania, ber Jiszelkiaso pośrodnictwa, ber pomocy abstrakcji - u- 
jłCie wprost, bezpośrednio, !:on!cretno. Różnice zdań dotyczą problaou, ozy 
intuicla <f*t dziełem rozumu, czy seren, czy woli, czy też zespołu tych 
v cj-.fotklch władz albo jakiejś władzy specjalnej. Brak sprecyzowania poję
c i a ’ intuicji jest uv,a>.any za poważną lukę w teorii poznania Boga u. de Lu
baca- Por. np. W. Granat, Teodycea, a . 3 3 9 ,

^6Pot. Sur les cha»inę de Dieu, 9 . 3̂ ł 5 -
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Udział intuicji ma miejsce na wszystkich etapach poznania Bo

ga* Przybiera on jednak nieco odmienną postać w pierwszym, przed- 

świadomościowym etapie poznania /id e a  implicite, afirmacja pier

wotna, poznanie habitualne/ od postaci, w jakiej występuje w pro

cesie obiektywizacji afirmacji pierwotnej. Prześledźmy kolejno te 

fazy poznania.

De Lubac przyjmuje możliwość bezpośredniego, doświadczalnego 

związku duszy z Bogiem we wnętrzu człowieka. Bóg bowiem ustawicz

nie objawia się człowiekowi wyciskając w nim sw<5j obraz.Człowiek 

intuicyjnie(poprzez swą duszę ujmuje)Tego, na którego obraz jeet 

stworzony. Poznanie habitualne duszy i poznanie habitualne Boga 

są w pełni procesem intuicyjnym.

Właściwa sfera kontaktu poznawczego człowieka z Bogiem, to - 

według de lubaca - płaszczyzna ściśle duchowa. W samej naturze du

cha jeet odniesienie do rzeczywistości transcendentnej. Stanowi 

ono od strony ontycznej uzasadnienie możliwości bezpośredniego 

kontaktu duszy z Bogiem. Wynika stąd zawarte w naturze pragnienie 

"widzenia Boga" i "poryw" ku Niemu. Toteż przed wszelkim pozna

niem obiektywnym, przed pojęciową i świadomościową fazą poznania, 

człowiek - zdaniem de lubaca - / jak to już w innych kontekstach 

niejednokrotnie było zaznaczane/ ujmuje "obecność" Boga w sposób 

intuicyjny w poznaniu habitualnym duszy. Dusza p_o.znając siebie 

także intuicyjnie, poznaje obecność Boga w sobie. W wyniku tego 

bardzo prostego, szybkiego, spontanicznego procesu powstaje w 

człowieku pierwotna idea i afirmacja Boga. W tej fazie poznania 

de lubac mówi o "oglądzie", " s p o t k a n i u " , "oświeceniu""^.Jakkolwiek 

nazwalibyśmy ten kontakt, ohodzi de Lubacowi o zaakcentowanie bea- 

pośredniości ujęcia, doświadczenia Boga, które ma miejsce poza 

sferą świata materialnego i poznania zmysłowego.

Zawsze terenem najbardziej właściwym dla poznania Boga jest

- według de Lubaca - jak zresztą prawie dla wszystkich intuicjo- 

nistćw - dusza ludzka.) De Lubac cytuje tu tekst św. Bernarda i Au

gustyna, by dać wyraz swemu przekonaniu o bliskości Boga,który mo

że być intuicyjnie i doświadczalnie spostrzeżony,przez człowieka 

w głębi duszy .

^ P o r . tamże, s. 41 oraz De la oonnalssanoe de Dieu^ 8, 36.

38,*iJoii forcia iro in teipsum redl; in interiore homlne habitat veritas} et 
sl tuam naturain tiutablleci ln-venerla, transoende et teipsum. Sed memento 
oirn t! transcondls, ratiooinantem animara te transoendere. Illuo ergo ten- 
do, undo ipsuro lucien rationis aooenditur". Pe vera religione, o. 39 nr 72 
PI, XXXIV, 15't. Por. także św. Bernard, In oantioa sarnio 74, PL CU£XXIII, 
1Vi1.
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Różnymi sposobami od strony poznawczej usiłuje dê  Lubao uza

sadnić i wykazać możliwość intuicyjnego ujęcia Boga w duszy ludz

kiej. Przyjmuje więc istnienie w umyśle specjalnej zdolności(któ

ra byłaby inna od zdolności tworzenia pojęć i  rozumowania,i która 

by je przewyższała /"habitude de Dieu", "faculte du divin"/^^ .

Wydawałoby się więc,że de Lubac przyjmuje zdolność poznania, 

którą w teologii przyznaje się duchom czystym, dla których rze

czywiście możliwy jeśt bezpośredni, intuicyjny ogląd Boga w eo- 
40

bie . W przypadku człowieka jest to jednak - według de Lubaoa - 

poznanie ciemne, niewyraźne, tajemnicze. Intuicja ma tu raczej 

charakter bardzo silnego przeczucia, nie dość uświadomionego prze

konania! niż jasnego oglądu, jak to ma miejsoe u aniołów.Jest ono • 

jednak tak silne, że stanowi nie tylko punkt wyjścia dla Innych 

etapów poznania, lecz także kieruje całym procesem poznania Bo

ga41*

Dotykamy w tym miejscu drugiego już problemu, mianowicie, u- 

działu intuicji w procesie obiektywizacji idei i afirmaoji  pier

wotnej . Poznanie Boga wchodzi w fazę poznania świadomego, dokonu

jącego się przy współudziale pojęć zaczerpniętych ze świata ma

terii. Powstaje więc zagadnienie stosunku poznania intuioyjnego 

do poznania dyskursywnego.

Przyjmując podział na dziedzinę umysłu i rozumu, który odpo

wiadałby w pewnej mierze podziałowi na to, co duchowe i  mater

ialne, de Lubac konsekwentnie utrzymuje, że rozum nie jest odpo

wiednią władzą dla zdobycia wiedzy o Bogu. Rola procesów dyBkur- 

sywnych jest konieczna, związana z obecnym stanem ducha ludzkiego. 

Jest jednak wtórna w stosunku do poznania, które dokonuje się w 

głębi duszy na mocy specjalnego dynamizmu ducha. Procesy dyskur- 

sywne dotycząraczej formy niż treści poznania. Istotna treść 

idei Boga - zdaniem de Lubaca - absolutnie nie pochodzi ze świata 

materii i nie jest wynikiem poznania dyskursywnego. Tylko bezpoś-

*^Sdyby ta zdolność była ściśle umysłowa, z natury przyporządkowana do uJe- 
ola Doga, to poznani? musiałoby być tak koniaozna i pewna, że wykluozaio- 
by możliwość negaojl Boga.

ł0Por. S. Th. I ,  12, 4 oraz 56, 3.

^1"La ,*oormal3sance naturęJ.leS> ou l'*afflrmatlon,nócossalre» ne s'ob-
Ject'ive pas autrement qu en conoopta, - quolgu ejle deweure toujours au 
fond de 1 esprlt oomme une torce vive, qui 1 empeohe da raster instslle 
dans 1 ordre du conoept". Sur loa ohemlna de Dieu, a. 2^9. De Lubao mówi 
tu też o "Instynkcie wyższym". Por. tamże, s. 99-101.
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Zftdnii intuicyjny kontakt duszy z Bogiem może dostarczyć treici 

idei Boga42.

Treść, inspiracja i siła kierująca w procesie obiektywizacji 

idei oraz pierwotnej afinsacjl Boga pochodzi od strony człowieka. 

Pojęcia zaczerpnięte ze świata materialnego stanowią bardzo nie

adekwatne "narzędzie" dla uwyraźnienia tego podstawowego doświad

czenia. W oparciu o ideę Boga, w sposób spontaniczny i "instynk

towny" człowiek "dostrzega" Jego obecność we wszystkich rzeczach 

stworzonych. Proces ten ma charakter także pewnego rodzaju "oglą

du" /"contuitio "/.

Intuicja na tym etapie ma charakter "mniej duchowy".Istnieje 

bowiem konieczność "przedarcia się" poprzez świat materii.77chodzi 

tu w grę oprócz intuicji "serce i uczucie"4^ . Le Lubac mówi właś

nie o "instynkcie" i to w potrójnej formie: instynkcie "mitycz

nym", "logicznym" i "boskim". Poznanie Boga poprzez świat bytów 

materialnych ma więc charakter instynktowny, przy czym rolę kie- 

iOwniczą spełnia "instynkt boski"44.

Poznanie intuicyjne, które ma tu miejsce, jest, w swym charak

terze pr. *dmiotowym, niższe od osobistego kontaktu natury ducho

wej z Bogiem, w wyniku którego powstała idea i afirmacja Boga,któ

ra "ustawicznie tkwi w centrum myśli i zawsze jest gotowa <}o roz

poczęcia procesu obiektywizacji"4^. Wchodzą bowiem w grę różne 

ozynniki utrudniające i hamujące proces obiektywizacji afirmacji

"Bien plus b1 yralment jo n'avai3 en mol^ąue oa oonoept / . . . /  ma oonnala- 
93”oe serait vaing et puiacjua toute repreaentatlon de,Dieu est fataljmanfc 
dt iciento, Je n'echapporaia pas a l*agno5tlolane". BefJ.axi09 sur 1 idee 
de l>ieu, 8. 342}"Le concaptf et le pręoedj diacursif, s ils etuiant seula, 
na oonatruiraient sanj doute quo de 1 irreel; mals 11 j  a dans notce oon- 
nąissanoe «un fon^s d intuitlon» qul leuc eat Jmpllclte et qul leur oon- 
f aro una valeur reello, tout en ayant besoin d eax pour a*exprimer et se 
parfalre". Sur les chenins da Dieu, s. 249. For. także De la connaissanoe 
do Diou, s. 79-30. Gdy ohodzi o pogląd na poznanie dyakursyv.na, można by 

dopatrywać u de Łubaoa jakiegoś typu fenooanlzmu. W jego ujęolu pozna
nie dyskuraynne ogranioza aię bowiem do świata zjanisk materialny oh. Jest 
to ohyba jakiś przeja-i wpływu kantyzau.

^ "O n  parle d*lnstlnct, d§ ooeur, de sentlment, d*lnJuition: termea equivo- 
quea, qul tradujsont^d une part le dynaalsme de J intelllgenge, sa eou- 
rce profonde, J. unitę de son mouvement, et qui £ eutre part evoquent les 
richesses oonoretes et }e frenlssenent sensible a travers lesquels tracę 
sa voie la lunlere de 1 esprlt". De la connaissanoe de Dieu, a. 63-4.

j i /i ,
Instlnot mythique? Instlnot logique? Le premier ne donnerjlt qu unj di- 

vlnite illusoiro. La socond ne donno qu un DJeu profana. L un et 1 autre 
cjpandant collaboront dnr.s une synergia mysteriauje sous la ^dtrection 
d un instlnot divin” . Pur. tąmżo, s. ^~\o oraz Befleilon sur 1 Idee da 
Difiu, a. 341.

^ P o r . Sur lea oliemtna de Dieu, s. 129.
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pierwotnej. W sanym człowieku działają także przeciwstawne siły, 

które utrudniają afirmację Boga.

Od strony świata obiektywnego, pozapodmiotowego nie płynie - 

zdaniem de Lubaca - ani konieczność, ani nawet możliwość poznania 

Boga. Gdyby nie było w człowieku intuicyjnej zdolności afirgacji 

Boga w"oparciu o jego ide!>, człowiek nie doszedłby w ogćle do po

znania Go^®.

Dotyczy to także poznania natury Boga. Pojęcia, jakie odno

simy do Boga pochodzą ze świata materii. Nie mogłyby być one skie

rowane do świata transcendentnego, gdyby nie istnienie w czło®-'*- 

ku"tajemniczej siły transcendencji", która także posiada onarak- 

ter intuicy jn y ^ .

Jak wynika z powyższego toku rozważań, de Lubac nie wypraco

wuje specjalnej koncepcji intuicji. Nie lokalizuje jej także w 

żadnej władzy. Terminów: "intuicja" , "poznanie intuicyjne" używa 

raczej w sensie potocznym i rozumie Je jako poznanie bezpośrednie, 

konkretne, spontaniczne a także konieczne. Są one udziałem pozna

nia umysłowego /habitude de Dieiy } w większej części należą jed

nak do sfery pozaintelektualnćjy^instynkt, uczucie, serce, pęd/ 

Podobnie jak w wielu punktach swojej teorii de Lubac szuka 

usprawiedliwienia dla własnych poglądów w zgodności z innymi au

torami, tak też i w kwestii udziału intuicji w poznaniu Boga wska

zuje na powiazania zwłaszcza z Marfechalem, Defeverem i  Blondelem, 

V wyjaśnieniu natury intuicji de Lubac powołuje się najczęś

ciej na tekaty Defevera. Temu ostatniemu chodzi jednak nie wprost

0 intuicję Boga, ale o intuicje naszego aktu, na mocy którego mo

żemy przekroczyć byt skończony^8 . Nie byłaby to jakaś oddzielna 

władza czy zdolność, ale element towarzyszący poznaniu dysKursyw- 

nemu, Wiąże się to z marechalowską / a  pośrednio kantowską/ teorią 

poznania*^. Już w poznaniu zmysłowym implikowana jest świadomość,

Por. tamie, 9. 250.

^P o r . tamże, s . 144-6.

^8 "L'lntuition de notre aote de transoendes le f in l " . La preuve realia de 
''loui a. 107.

Varechal przez lntuloj? rozumie nie tyle ujęcie bezpośrednie i oałościowe,
oo warunki a priori, która umożliwiają poznanie lntuloyjne. Doskonała mrśl 
Intuicyjna posiada w sobie a priori wszystkie determinacje swojego aktu. 
Takie poznanie posiadają jodnak tylko duchy czyste. Gdy ohodzl o człowie
ka, dla któroco właściwe jost poznanie dyskursywne, brak lntuiojl zastę
puje l'arochal przyjęolem aflrnacjl piorwotnoj Boga jako konleoznogo,aprio-
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że posiadamy świadomość, to znaczy, że Jesteśmy czymś transcen-
so

dentnym i panujemy nad przestrzenią i  czasem . Nasze poznanie 

przekracza bowiem wszystkie ograniczenia zawarte w przedmiotach i 

dąży do doskonałej świadomości. Z tego - wnioskuje Defever - że 

byt, ktćry decyduje o swej doskonałości,Jest samoistny i transcen

dentny. Człowiek ma wprawdzie ograniczoną doskonałość, ale usta

wicznie dąży ku ostatecznemu celowi, od którego w sposób rzeczy

wisty zależy i który Jest nieograniczonym Bytem, Intuicją, Miłoś

cią i rzeczywistym Istnieniem^1. Analiza naszej aktywności poznaw

czej, wykazująca refleksyjność ludzkiej świadomości, prowadzi 

według Defevera - do przyjęcia istnienia Boga Jako koniecznego ko- 

relatu takiej świadomości.

Nie dokonując szczegółowej analizy i oceny stanowiska Defe- 

vera, które zawiera idealistyczną koncepcję samego poznania,można 

stwierdzić, że ono tylko ubocznie wiąże się z postawą poznawczą 

de Lubaca. Jego związki z Mar6chalem i kontynuatorami Jego myśli 

oraz z Blondelem dotyczą spraw ogólniejszych, takich Jaki wyjście 

od sfery poznawczej, brak zaufania do transcendentnej mocy ro

zumu, koncepcja pewności, stosunek natury do nadnatury.

Intuicyjny charakter procesu poznania Boga - w ujęciu de Lu

baca - wyrasta z pewnych ogólnie Jszych założeń natury ontologicz- 

nej i teoriopoznawczeJ. Kontekstem metafizycznym, w którym rozwi

ja się pogląd de Lubaca na naturę poznania Boga, Jest platońsko- 

augustyńska koncepcja człowieka, akcentująca dualizm pierwiastka 

duchowego i materialnego, rozdzielenie umysłu od rozumu,płaszczy

zny duchowej od materialnej. Dualizm w koncepcji bytu prowadzi z 

konieczności do dualizmu w koncepcji poznania^ . Intuicja,Jako ro-

rycznego warunku wszelkiego poznania. Możliwe jest to dzięki naturalnecu 
skierowania do oelu, którym Jest Bóg. Por. w tej sprawie, F.Dcecofs,Prae- 
lectiones theologiae naturalia, t . I ,  De Dei oognosoibilltat*.Paris 1932. 
s. 61-S4 i s . 5<f0.

^ Por. la preuve reelle de Dieu, 8 . 21.

^ 'D ś s  lora, oe qui oonstitue na perfeotijn d'etre a tuelle, oe qul dono 
est,ma oause finale et existe en goi, c est, outra et par dela l#obJe£ 
immediat et limitaęt, tout cela meme/dont oet objet ljmite la oausalite 
aur mol. Tout mon elan dono est en dependanoe, nyn ideale,mais reelle, de 
sa £in derniere. Puisgue oette fin  est 1 fitre, 1 Intuition, 1 Amour 1111- 
mites, o est que oet fitre est une existenoe reulle". La preuve reelle de 
Dieu, s. 67.

l'etre double que nous sommjs, 1 j dualite reste#insurmontable. A oe 
oelange de sens et de raison 1 unitę toujours se derobe". Sur les ohemina 
de Dieu, a. 55.
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dzaj samowiedzy duszy i  zdolność ujęcia obecności w niej Boga, 

zmieszana jest u de Lubaca z intuicją jako tajemniczą, ślepą si

łą, pędem irracjonalnym, który pozwala człowiekowi przedrzeć się 

przez zasłonę materii i dostrzec obecność Boga. Takie pozaracjo- 

nalne poznanie w dziedzinie nas interesującej jest - zdaniem de 

Lubaca - bardziej wartościowe, bo bardziej zgodne z rzeczywistoś

cią, do której się odnosi, niż poznanie racjonalne,dostosowane do 

świata materii.

Przyjęcie u podstaw procesu poznania "tajemniczej intuicyj

nej siły", która nie podlega sprawdzeniu i  której praw działania 

nie da się wykryć, pozbawia poznanie Boga uniwersalnej i trwałej 

wartości. Doświadczenie mistyczne, "widzenie Boga", osiągane in

tuicyjnie w głębi duszy, samo w sobie jest niewypowiedzialne i 

nieprzekazywalne. Dlatego nie może ono być doświadczeniem obiek

tywnym. Otrzymana w ten sposób wiedza o Bogu nie jest kontrolowal- 

na intersubiektywnie. Intuicjonizm de Lubaca, podobnie jak wszelki 

intuicjonizm, trudno byłoby obronić przed zarzutem irracjonalizmu 

i subiektywizmu.

§ 3. PERSONALISTYCZNY I WITALNY 

CHARAKTER POZNANIA BOGA

1. Diaiogowość poznania
Charakter osobowy /spotkanie osoby ludzkiej z Osobą Boską/ 

jest cechą dominującą poznania Boga w ujęciu de Lubaca. Poznanie 

Boga jest realizacją, wchodzącego w strukturę duszy ludzkiej,prag

nienia "widzenia Boga", co w języku de Lubaca oznacza zawsze prag

nienie spotkania Boga na płaszczyźnie osobowej.. Między Bogiem a 

człowiekiem właściwie tylko takie osobowe stosunki mogąf a nawet 

powinny, wchodzić w grę.

Wprawdzie teoretycznie de Lubac odróżnia poznanie mistyczne, 

które jest poznaniem Boga samego w sobie, a więc Boga jako Osoby 

przez osobę ludzką, i poznanie filozoficzne, które dotyczy Boga ja

ko racji bytów, a nie Boga jako Boga. W rzeczywistości sprawę 

rozwiązuje inaczej. U podstaw wszelkiego poznania, jako konieczny 

warunek także dowodu filozoficznego, przyjmuje właśnie doświad
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czenie mistyczne /ćialektyka afektywna i witalną/, które ;jeet sto

sunkiem osobowym.

TTraz z wieloma współczesnymi intuio ionistami de Lubac przyj

muje specyficzny sposób poznania, polegający na wewnętrznym skon

taktowaniu się duszy ludzkiej z Bogiem, osoby ludzkiej z osobowym 

bytem transcendentnym.

Wyrazem, a jednocześnie podstawą, personalistyoznego charak

teru poznania Boga jest teza de lubaca o rewelacjonistycznym cha

rakterze wiedzy o Bogu. Proces poznania ma więc formę "dialogu". 

Jest to "rozmowa" z człowiekiem prowadzona w różnych językach/ob

jawienie naturalne, objawienie nadprzyrodzone/. Początek zawsze 

należy do Boga. 3óg jest tym, który się objawia człowiekowi i do 

siebie go przyciąga. Udział człowieka w procesie poznania dotyczy 

drugiego etapu. Wiedza o Bogu jest zawsze wiedzą udzieloną przez 

Boga. Y/y razem tego rewelac joni stycznego charakteru wiedzy o Bogu, 

która jest poznaniem, a jednocześnie zbliżeniem osobowym człowie

ka do Boga, jest,między innymi, tytuł podstawowego w dziedzinie 

poznawalności Boga dzieła de Lubaca: "Sur les chemins de Dieu" - 

"Na drogach 3oga". Wszelka droga do Boga jest zawsze uczyniona 

przez Niego.

Podstawą poznania Boga jest więc relacja osobowa / " j a "  - "Ty1/  

a nie rzeczowa, która mogłaby prowadzić do absolutu abstrakcyjne

g o ^ .

Poznanie Boga dokonuje pię na płaszczyźnie osobowej i cały 

człowiek, a nie tylko jego intelekt, jest zaangażowany w ten pro

ces. łroblem Boga jest problemem człowieka, a nie problemem po

znania jeszcze jednej "abstrakcyjnej prawdy". Jest to problem pra

ktyczny i życiowy /w italny /"^ . Bóg, nawet rozważany w sposób 

ściśle teoretyczny przez zawodowego filozofa, staje od razu 

przed nim jako Jego problem życiowy. Jako oyt, który ingeruje w 

życie i którego obecność ustawia człowieka życiowo. Afirmacja Bo

ga wyrasta więc nie tylko z porządku czysto teoretycznego, ale i 

z uzgodnienia go z postulatami życia.

^ P o r . tamże, s. 118.

puls, s*il s'agit de lui-meme, et non plys d*une ąuostion, pour a\nai 
dire, profossloinolle, ,raals de son pi-obleme a lul, homne vivant, paut-etre 
aussi oraint-il oboourement de renoontrer non plus soulement un aujet 
d anailyse, Eais, er. veritfe, Dieu mSirej et non pas seulep.ent de deoouvrj.c 
<<1 mteui ‘ la nature», de toute najuro, - mais de ee hoprtor. ]ui y 1- 
vcinfc, a 1 ,tion dc "'ieu Vivant, lrrcduotlbleraont singuliere et lnoessam- 
mont urgente en to ho;:mo. Non enim fecit Deus efc abiit"* Tamże, s.
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!ia to duże .kcnsekwencje teoriocoznawcze,' zarówno gdy się akt 

afirmacii rozpatruje od strony pozytywnej, jak i negatywnej.

Jeżeli chodzi o pierwszą płaszczyzny, poznanie 3oga nie na

leży do sfery ściśle poznawczej, teoretycznej. Afirmacja B o g a  jest 

dziełem całego człowieka, zgodą osoby ludzkiej na drugie osobowe 

"Ty". Akt afirr.acji jest więc angażujący życiowo w dwojakim sen

sie: spraw;' pozapoznawcze - właśnie życiowe - wchodzą w samą stru

kturę aktu jako jego uwarunkowania oraz afirmacja Boga ma skutki 
55

praktyczne .

Od strony negatywnej, konsekwencja witalnego charakteru aktu 

afirmacji 3oga polega na możliwości zanegowania Jego istnienia. 

Gdyby prawda o Bogu należała do porządku ściśle teoretycznego,po

znanie i przyjęcie Jej byłoby konieczne. Niemożliwa byłaby nega

cja tej prawdy. Istniałaby bowiem wówczas sprzeczność na tej sa

mej lin ii, byłaby to sprzeczność logiczna. Ponieważ Jednak Jest 

aktem witalnym, zanegowanie jej nie Jest sprzecznością logiczną - 

dotyczy bowiem dwu porządków, wobec tego sprzeczność nie ujawnia 

się w porządku logicznym^.

2. Subiektywność poznania

Akt przyjęcia jakiegokolwiek twierdzenia intelektualnego wy

maga działania woli. Podmiotem woli nie Jest odosobniony intelekt, 

lecz cały człowiek, a wola jest Jedną z jego wł^dz. W większości 

przypadków uznanie jakiegoś twierdzenia nie stawia żadnych wyma

gań moralnych. Dlatego uznanie to nie podlega ocenie moralnej i 

człowiek je czyni spontanicznie.

Są Jednak twierdzenia intelektualne, których przyjęcie sta

wia rzeczywiste wymagania moralne. Toteż wpływ uwarunkowań moral

nych /postawy moralnej/ na ich uznanie jest większy niż wówczas, 

gdy chodzi o prawdy życiowo obojętne.

Klasycznym przykładem prawdy angażującej życiowo - zwłaszcza 

w kręgu kultury chrześcijańskiej - Jest problem istnienia Boga.

^ P u r . tamże, s. 12 9 .

^"Controdlctlon non pas particuliere et purement logique, - et o*est pour- 
(juol olle est toujours pos3lblo - mais oontradiotion totale, oontradlo- 
tion vitale et apirituelle". Tamże, s. 4-5-6.
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Stąd uwarunkowania subiektywne, pozaintelektualne odgrywają w 

przyjęciu prawdy o istnieniu Boga dużo większą rolę niż w przyję

ciu jakiejkolwiek innej prawdy. Problem intelektualny łączy się 

tu z moralnością, z życiem emocjonalnym, a nawet warunkami zewnę

trznymi, w których człowiek żyje i które wywierają wpływ na życie 

psychiczne.

Trzeba tu jednak bardzo wyraźnie rozróżnić między dowodem na 

istnienie Boga, a przekonaniem o Jego istnieniu. Biorąc pod uwagę 

zasady ogólnie obowiązujące w metodologii nauk utrzymuje się,że o 

ile w dowodzie, czyli w procesie racjonalnego uzasadniania prawdjj 

dozwolone są jedynie logicznie poprawne reguły rozumowania i opie

ranie się na obiektywnie uznanych i adekwatnych w stosunku do 

wniosku przesłankach, o tyle w przekonywaniu można uwzględnić mo

menty subiektywne, psychologiczne i moralne.

Dowód jest więc dziedziną obiektywnego poznania; przekonanie 

natomiast uwarunkowane jest w dużej mierze subiektywnie i  może w 

wielu przypadkach być uzależnione od okoliczności pozaracjonal- 

nych.

Be Lubac teoretycznie rozróżnia te dwie dziedziny i dowód i 

przekonanie. W praktyce jednak tak ustawia i rozwiązuje problem 

poznania Boga, że ono w swojej najgłębszej strukturze jeat subiek

tywne, uzależnione od podmiotowych uwarunkowali pozapoznawczych. 

Afirmacja Boga z natury jest afektywna i witalna^ .

Nie ma w ogóle takiego momentu w poznaniu Boga, który prze

biegałby na płaszczyźnie ściśle teoretycznej. Prawda o istnieniu 

Boga opiera się bowiem na intuicyjnym, subiektywnym doświadczeniu 

człowieka, nie zaś na obiektywnym stanie rzeczy.

Kontakt człowieka z Bogiem w głębi duszy uzależniony jest od 

stanu moialnego człowieka, od jego "nastawienia" na Boga.Toteż de 

Łubac może powiedzieć, że "każdy dowód zależy ... od dobrej wo

li" 5®, że w dziedzinie poznawalności Boga wszystko zależy od

-^Por, De la oonnaissarce de Dieu, s. 117.

^ "C*o3t pourquol la plus forta dos preuves depond pliia que toute autra, - 
non Sjina douto dans son scheme abstraitj mais dans sa force de persuasion 
oonorote, - de la tfbcmno volonte*. Cac o est toujours plus quo le fonjtion- 
nemsnt impersonnel d'uno intolligence qul se trouve en Jeu. La pureta du 
rof;ard so oonfond ioi aveo aa loyautl". Sur les chemins de Dieu, s . 73.
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"smaku B o g a "^  i od "czystości spojrzenia"^ . Spostrzeżenie obec

ności Boga zależy więc od wartości etycznej człowieka.Kiedostrze- 

żenie jest spowodowane "chorobą spojrzenia" . "Narzędzia", które

- według de Lubaca - są zdolne ująć Boga /serce, uczucie,intuicja, 

instynkt/, są ze swej natury subiektywne i ślepe, jeśli nie są 

kierowane poznaniem racjonalnym. W przypadku teorii de Lubaca kie

rowane są "tajemniczą siłą ", która także posiada charakter subiek

tywny .

Subiektywność przekonania o istnieniu Boga de Lubac posuwa 

tak daleko, że twierdzi: "nie dowód mi dał Boga i nie krytyka mi 

Go z a b i e r z e " " W  najgłębszych pokładach rozumnej natury istnie

je dowód częstokroć nie sformułowany,niemniej jednak zapisany.Na

wet gdy zarzuty wydają się nierozwiązalne, taki dowód zdolny jest 

wytworzyć przekonanie całkowicie rozumne i  bardziej niewzruszalne, 

niż jakiekolwiek przekonanie sztucznie zdobyte. Dowód ten je3t 

zawsze nietkniętą sprężyną każdego uczonego dowodu"^. Istnieje 

więc u de Lubaca jakaś zasadnicza dysproporcja między doświadcze

niem subiektywnym, a racjami obiektywnymi.

Osobny punkt w teorii de Lubaca to rola i miejsce miłości w 

poznaniu Boga. Przyjmuje on zupełnie wyraźnie priorytet miłości 

nad poznaniem. Warunkiem poznania Boga jest miłość i czyste ser- 

oe. Sprawę stawia tak skrajnie, że zmieniając aforyzm św. Augus

tyna, mówit "Kochaj i wierz w to, czego chcesz, jeśli umiesz wy~

^"Dans oette question de Dieu, quoi que gertalns sgiant tentes d en penser, 
n*eat-oe ^amais la preuve quj manque.#C est Je gout. Ie diagnostio le plua 
alarmant a porter sur notre eęoque, o est^qu eljLe a perdu, au moln| en 
apparenoej le gout de^Diep. L homma se prefere a,Dieu. Alois detourne 
le i»ouvament qui le mena a Luit ou, ne pouvant reellement le#detourner,11
3 aoharne a 1 interpreter a faux. I I  a lmagine avoip liqulde Jes preuves.
II  appuis sur les critiquest et ne pousse pas au dela. II  aa detourne de 
oe qui risquerait de le oomraincre. Si le gout revenait, soyona sur3 ,que 
lea preuves de Dieu reęaraltjaient,bien vite aux yeux de tous - oe qu el- 
lea aont en effet si 1 on a egard a leur ame - plus olalres que le Jour". 
Tamże, s. 105.

^°"Un oeil pur et un regard fixa voient toutes ohosoa/devant eux devenir 
fransparentes. Si la soienoe, en noua, autant que J. iggorapce^fait tort 
a la oontemplatlon, si le rogard de notre espęft s arrete a 1 eoorce du 
monde, s il. n y pergoit rien de saore, - ou s 11 voit au eentraire le mon- 
de "plein de dieux", - la faute en est a quelque maladie de oe regard". 
Tamże, a. 103. For. także De la oonnaissanoa do Dieu, a. 136*

^"*Por. Sur lea ohemins de Dieu, s . 108 oraz Beflexion sur l'idee de Dieu,a. 
349.

"Ce n'est pas une preuye qui m'a donnfe mon Dieu, oe n'est paa la oritique 
d'une preuve qui me l'enlevera". Sur lea ohemins de Dieu, a. 220.

^Tamże, s . 105.
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dobyć z miłości całe światło w niej ukryte"*34. Twierdzi także,ż« 

dopiero miłość, dająca człowiekowi uczestnictwo w życiu samego Bc 

ga, dostarcza duchowej treści idei Boga.

Subiektywność poznania Boga - w ujęciu de Lubaca - przejawi* 

się w następujących momentach:1° punktem wyjścia procesu poznanit 

Boga jest doświadczenie wewnętrzne /doświadczenie mistyczne/ cał

kowicie nieprzekazywalne, 2° w samą strukturę afirmacji Bogs 

wchodzą składniki subiektywne: emocjonalno-wolitywno-moralne, 3C 

uznaje się priorytet miłości przed poznaniem. Wszystko to zasad

niczo podważa intersubiektywną wartość tego typu poznania.

§ 4. KONIECZNOŚĆ POZNANIA BOGA

1. Charakter i podstawy konieczności

Pozostaje jeszcze do omówienia problem, który został już za

sygnalizowany w poprzednim paragrafie, czy posnanie Boga w ujęcii 

de Lubaca posiada charakter konieczny oraz jakie są podstawy te, 

konieczności?

Konieczność poznania stanowi jego własność typu modalnegi 

tzw. apodyktyczność albo pewność. Przysługuje ona poznaniu zi 

względu na jego asertywność, a mianowicie, gdy tak się je przyj

muje, że nie da się go zaprzeczyć bez popadnięcia w sprzeczność.

Racje konieczności poznania upatruje się w rozmaitych źród- 

łach. Hoże to być 1° oczyydstość przedmiotowa, dzięki której in

telekt jest zdeterminowany do uznania lub odrzucenia zdania prze: 

odpowiadający mu stan rzeczy, 2 oczywistość podmiotowa - gwa

rancji zdania dopatruje się albo w pochodzeniu poznania od odpo 

Wiedniej władzy, albo w pewnym stanie podmiotu, 3° dziedzin; 

czysto językowa - reguły uznawania twierdzeń gwarantują ich ko 

nieczność^.

Ailu
«Ainj0 , st fals ce que ta veux», disait saint Augustin, - ai tu alsies se 
sos pour agir en tout selon ton amour.«Aime,et crola ce que tu veijx>>,pou 
rralt-on dire, - si tu sal? tlrer^de ton amour, dont la souroe & est pa 
en toi, toute la lumiere qu 11 recele". Tamże, a. 184. Dla udokumantowan 
tego twierdzenia de Lubao przyzywa świadectwo Pisma ów, 1 Tradyojli Grze 
gorza, Klemensa Aleksandryjskiego, a przede wszystkim św. Augustyna.

^ P o r . S. Kamiński, O prawdach koniecznych, ''Studia Philosophlae Christie 
nae" 4 /1968/ nr 1. s. 47-72 oraz S. Kamiński - U .A . Krąpieo, Z teorii 
metodologii metafizyki, Lublin 1962, s. 295-305.
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Jak sprawa przedstawia się u de lubaca? Prawda o istnieniu 

Boga jest, jego zdaniem, przedmioter. dowodu, a nie opinii*’6 .Jest 

więc konieczna, a nie tylko prawdopodobna^. Co więcej - posiada 

najwyższy stopień pewności i stanowi podstawę dla pewności wszyst

kich innych twierdzeń. "Jeżeli chodzi o pewność żaana inna afir- 

maoja nie może równać się z afirmacją Boga... Z tą afirmacją wią

żą się 7/szystkie inne i wszelka pewność w rtej znajduje swój fun

dament"

Gdyby przyjąć, że twierdzenie o istnieniu Boga jest tylko 

prawdopodobne, byłoby to uznaniem, iż istnienie Boga jest tylko 

możliwe. Takie twierdzenie, Jakoby istnienie Boga było możliwe,nie 

ma - zdaniem de lubaca - sensu. "Ha czym miałaby się opierać taka 

możliwość, Jeżeli nie - jak to bywa z każdą możliwością - na in

nej, ogólniejszej pewności, należącej do tego 3amego porządku.Tym

czasem Bóg jest jedyny w swoim porządku i miejsce, jakie zajmuje

w poznaniu jest Jedyne. To, co możliwe może być jeszcze tym, co
6q

prawdopodobne. Ale któż powie, że Byt Boga Jest prawdopodobny" .

Do uznania istnienia Boga - zdaniem de Lubaca - zmusza czło

wieka "konieczność racjonalna, która mi wykazuje, iż jest rzeczą
70

niemożliwą, aby Go nie było"

Z powyższych twierdzeń wynika, iż konieczność prawdy o Bogu 

posiada - zdaniem de Lubaca - charakter analityczny. Z samego po

jęcia Bytu Koniecznego wynika fakt jego istnienia koniecznego i 

konieczność uznania go. Zaznacza się w tym miejscu zgodność po

glądów de Lubaca ze stanowiskiem Anzelma. Toteż de Lubac twierdzi, 

że "afirmacja Boga ma coś z argumentu ontologicznego".

De Lubac dokonuje zatem nieuprawnionego przejścia z porządku 

poznawczego do porządku ontycznego. Konieczność ontyczna Bytu Bo

żego nie jest równo.znaczna z koniecznością poznania Boga, Jeśli 

się uzna, że Bóg nie Jest bezpośrednim przedmiotem ludzkiego umys

łu. Poza tym konieczność analityczna wyklucza możliwość negacji, 

co znowu w przypadku twierdzeń o aogu nie sprawdza się.

^ P o r . Sur les ohemins de Dieu, s. 71 .

6^Por« t8iaże, s. 57-5S.

®PPor, tamie, 8. 44.

k^Tamże, 3. 57. 

ornie, 3. 58.
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Sprawa w przypadku afirmacji Boga nie jest jednak - zdaniem 

de Lubaca - tak prosta. Mając coś z argumentu ontologicznego - a 

więc z prawdy analitycznej - afirmacja Boga ma również coś "z. de

cyzji". Jest wyrazem najpromienniejszej oczywistości i najciem

niejszej prawdyj jest aktem najbardziej wolnym i najbardziej ko-
71

niecznym"

Wyjaśnieniem takiej sytuacji jest to, że prawda o Bogu - jak 

zresztą wszystkie prawdy metafizyczne - nie jest tylko prawdą te

oretyczną, ale należy przede wszystkim do porządku praktyo-znego. 

Jest prawdą życiową, angażującą, którą nie wystarczy poznać, ale 

ktćrą trzeba "posiąść".

Wszystkie prawdy metafizyczne - zdaniem de lubaca - pozosta

wiają miejsce na wątpliwości. Dzieje się tak dlatego, że są to 

prawdy, "witalne". Kie wystarczy więc, aby zostały udowodnione.Mu

szą być "odczute", "dotknięte", "posiadane". Gdy się je rozważa w 

płaszczyźnie czysto teoretycznej, pozostawiają zawsze "uczucie nie

realności"^ .

Takie rozumienie charakteru prawd metafizycznych - w tym i 

prawdy o istnieniu Boga - wiąże się u de lubaca z jego koncepcją 

pewności, którą przyjmuje za Blondelem. Nie rozumem, lecz wolą 

zdobywa się wszelką prawdę, a zwłaszcza prawdę o istnieniu Boga. 

Pewność nie jest w tym przypadku sprawą teoretyczną, ale życiową

i osiąga się ją nie przez poznanie, ale przez działanie; "pewność 

jest dziedziną głęboką, gdzie nyśl podtrzymuje się przez działa- 

ni e"72. T0-t;eż ae Lubac przyjmuje obok "logiki formalnej" jakąś 

"logikę żywą", czyli logikę bezpośredniego poznawania, które to

warzyszy działaniu. "Logika życia" w działaniu jest prawdą żyją

cą: Prav/dy metafizyczne oddzielone od życia są czymś "pustym i 

sztucznym". Trzeba życia, i działania, aby zdobyć pewność"^.

W rozwiązaniu problemu konieczności poznania Boga - w ujęciu 

de Lubaca - zarysowuje 3ię wewnętrzna sprzeczność. Z jednej stro

ny akcentuje on konieczność afirmacji, jej fundamentalny w sto

sunku do wszystkich aktów charakter, z drugiej natomiast - prze

nosząc w dziedzinę czysto praktyczną, pozbawia ją jakichkolwiek 

trwałych podstaw.

'""'Tamże, s. 70.

^Tamże, 3. 53-5^.

^Tamie, a. 59*

^Tamżo, 3. 55-56.
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2. Konieczność a wolność

Praktyczny, witalny charakter prawdy o Bogu tłumaczy możli

wość jej zanegowania. Gdyby prawda o istnieniu Boga należała do 

porządku ściśle teoretycznego, odrzucenie jej byłoby w ogóle nie 

do pomyślenia. "Aby mieć prawo negować Boga - twierdzi de lubac - 

trzeba by przestać chcieć i myśledj trzeba by przestać mówić" 

Faktycznie jednak neguje się istnienie Boga i sprzeczności, jaka 

stąd wynika, nie spostrzega się. Jest to spowodowane tym, że za

chodzi ona "nie pomiędzy dwiema obiektywnymi afirmacjami, ale po

między afirmacją obiektywną a afirmacją transcendentną, pomiędzy 

twierdzeniem wypowiadanym a twierdzeniem przeżywanym przez myśl. 

Stąd sprzeczność owa nie jest szczegółowa i czysto logiczna - dla

tego jest zawsze możliwa - ale jest to sprzeczność totalna,sprze

czność żywotna i duchowa. Jest to sprzeczność Vii bycie, który myś

l i "76.

Taki charakter prawdy o Bogu wyjaśnia fakt i charakter wol

ności człowieka wobec przyjęcia lub odrzucenir. prawdy o Jego ist

nieniu. Af i rmac ja Boga rozważana od strony podmiotu jest - zdaniem 

de Lubaca - nie tylko wolna w takim znaczeniu, w jakim jest wolny 

każdy akt duchowy lub w takim, że wymaga całkowitej i samodziel

nej inicjatywy ze strony poznającego podmiotu, afirmacji 3oga 

ma miejsce jeszcze całkiem empiryczna i zwykła wolność, która ”z 

dnia na dzień musi walczyć, bronić się przed niespodziankami, za

korzeniać się w praktyce, bez fałszywego wstydu posługiwać się w

razie potrzeby mnóstwem małych sztuczek, jakie roztropność jej
77

podsuwa a rozsądek zaleca" .

Ostatecznie przyjęcie lub odrzucenie prawdy o istpieniu Boga 

rozgrywa się - według de Lubaca - w płaazczyini* czysto praktycz

nej, niezdeterminowanej żadnymi ouiektywnymi koniecznościami /an i 

koniecznością subiektywną/. Afirmacja Boga stanowi w takim ujęciu 

swobodną decyzję skierowania się ku Dobru wymaganemu przez naturę.

U podstaw poznania istnienia Boga leżą ostatecznie motywy i 

czynniki pozaracjonalnes wolitywne, emocjonalne. Nie ma żadnych 

obiektywnych, rzeczowych i koniecznych podstaw prawdy,że Bóg ist-

^Tnmżfl, 9. 50. Por. także Da la oonnalsaance da Dieu, 8. 45.

^S u r  les ohemlns de Dieu, s. 46.

^''Tanie, a. 62.
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nieje. Procesem poznania Boga kieruje "tajemnicza siła" o dość 

nieeprecyzowanym charakterze5 podstawą pewności jest życie i dzia

łanie, a przyjęcie prawdy o istnieniu Bogt ma charakter wolnej
7ft

decyzji, jest zawsze "wierzeniem" .

Refleksja nad naturą poznania prowadzi w konsekwencji do wnios

ku,że droga,jaką de Lubac wybrał dla ukazania prawdy o istnieniu 

Boga, nie zapewnia temu poznaniu cech, jakie są wymagane od pozna

nia wartościowego w tej dziedzinie. Prezentowany przez niego ame- 

tafizykalny typ poznania zapewnia wolność od sche’-- tyzacji poję

ciowej - zdaniem de Lubaca zawsze abstrakcyjnej i sztucznej 

ale nie gwarantuje poznania ani konieczności, ani rzeczowości.Nie 

wskazuje bowiem na żaden układ rzeczy, któiy prowadziłby do ko

nieczności przyjęcia prawdy o istnieniu Boga. Przyjęta przez de 

Lubaca konieczność analityczna podważona została przez przypisa

nie afirmacji Boga charakteru ściśle praktycznego, witalnego.

Taki typ poznania wyraźnie posiada cechy relatywizmu i irra- 

c jonalizmu.

^®Tamie, s. 4<t-.



IV

G R A N I C E  P O Z N A N I A

Dotychczasowe rozważanie dotyczyły przede W3zy3tkim poznania 

istnienia Boga, a - mówiąc Językiem de Lubaca - stwierdzenia Je

go obecności. Pozostaje do przedstawienia problem poznawalności 

natury Boga. Nie Jest to zagadnienie samoistne i zupełnie nie- 

związan^ z poprzednio przeprowadzonymi badaniami. Pytania w sto

sunku do Boga "a n  est" i "q u id  e s t " , choć zasadniczo metodologicz

nie różne i  trzeba  ;)e starannie oddzielać,są mimo wszystko głębo

ko wzajemnie powiązane.Odpowiedź na pierwsze w pewnej mierze im

p likuje  wiedzę dotyczącą drugiego i  odwrotnie; sposób stwierdzenia 

istnienia Boga dostarcza w Jakimś stopniu wiedzy dotyczącej isto 

ty Boga. Przede wszystkim wspólne są dla rozwiązania tych proble

mów podstawy teoriopoznawcze i ontologiczne. Najbardziej podsta

wowe pytanie o możliwość istnienia Boga od razu stawia z jednej 

strony zespół zagadnień związanych z transcendencją i immanencją 

Boga, a z drugiej - z możliwościami poznawczymi człowieka w tej 

dziedzinie. Wyniki rozwiązań tych zagadnień wyznaczają możliwość 

i charakter poznania natury Boga.

Historia filozofii dostarcza przykładów różnorodnych rozwią

zań, będących wypadkową tych dwu koncepcji: transcendencji Boga i 

uzdolnień poznawczych człowieka. Dla zilustrowania zaznaczamy chcć- 

by najbardziej radykalne stanowiska:

1° skrajny racjonalizm - rozum ludzki potrafi zgłębić wszyst

kie problemy i ozłowiek o naturze Boga może wydawać determinujące 

sądy apodyktyozne /np. deizm/,

2° agnostyoyzm filozoficzny i teologiozny - Bóg Jest atepo-| 

znawalny. Najwyżej można dowiedzieć się o Jego istnieniu,leoz ab-
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solutnie nic o Jego naturze /np. Pseudo-Dionizy, Mikołaj z Autre- 

court, Mikołaj Kuzańczyk, moderniści, Jaspers, Barth i inni/.

Każde z tych przykładowych skrajnych stanowisk zawiera sze

reg odmian i rozróżnień gradualnych. Jedne zbliżają się do racjo

nalizmu, inne - do agnostycyzmu. Sprawa pozornie dotyczy akcentów, 

faktycznie jednak różnice sięgają koncepcji człowieka, jego sytu

acji poznawczej oraz koncepcji transcendencji Boga.

Współcześnie dość wyraźnie zaznaczają się tendencje agnos- 

tyozne w dziedzinie poznawalności natury Boga. Przy afirmaoji ist

nienia Boga, akcentuje się Jego niepoznawalność, 4:ajemnicisość.

Trzeba tu jednak bardzo wyraźnie rozróżnić między dwoma ro

dzajami tych tendencji. Jedne są irracjonalistyczne, drugie płyną 

z przestrzegania granic metafizykalnego poznania. Ich źródła są 

zupełnie inne i inna jest wartość poznawcza tego "ąuantum" wiedzy, 

którego dostarczają.

Tendencje irracjonalistyczne łączą się przede wszystkim z in- 

tuicjoniotycznym nurtem w dziedzinie poznawalności Boga . Przyj

mując możliwość bezpośredniego ujęcia Boga przenosi się teren uję- 

l cia Boga z płaszczyzny bytu na płaszczyznę wewnętrznego przeżycia, 

1 doświadczenia osobistego, intuicji, uczucia, a więc na teren ze 

1 swej natury niekontrolowany, subiektywny. W takim ujęciu nie ma

i obiektywnych, rzeczowych podstaw dla zdobyoia racjonalnej, pewnej 

wiodzy o istnieniu i naturze Boga. Stąd ciążenie ku agnostycyzmo- 

wi. Toteż zwolennicy intuicji twierdzą, że im więcej Boga "widzi-
p

my" tym bardziej staje się on tajemniczy i  niewyrażalny .

Drugi typ tendencji, pojawiający się w klasycznej filozofii 

hytu, jest wyrazem uświadomienia sobie granic ludzkiego poznania. 

Przyjmując jedyną drogę prowadzącą do stwierdzenia istnienia Boga

i  poznania Jego natury - drogę poznania bytu, jego wewnętrznej 

struktury i wartości, jednocześnie stwierdza się o g ra n ic zo n o ść  

ludzkiego poznania, gdy ohodzi o dotarcie do tego, czym Bóg jest.

A
For. np. poglądy Sohelera, Blondela, Bergsona, Hessena, Dumery'ego, Jas- 
persa.

2
For. np. oo pisze na ten temat Jaspersi "Bóstwo oz; bliskie, ozy dalekie 
Jest po prostu nieznane) ono jest granloą 1 tylko ono jedno Jest Absolu
tem", "Bóg jest tak ponad światom, że nie można mu przypisać iadnego o- 
kreślonego bytu 1 pojąć kim jest". Phllosophle, t . I I I ,  s. 122 1 67. Cha
rakterystyczne jest w tej dziedzinie stanowisko Bartha. Według niego Boga 
poznajemy "tylko przez Niego samego; nie poznajemy go woale za pomooą o- 
gląddw i pojęć, przez któro próbujemy odpowiedzieć aktem wiary na jego ob
jawienie". Die kirchliche Dogmatik, lit Dic Lehre von Gott, Zurlch 1946, 
s. 200.
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Analogia, partycypacja, transcendentalis, a nade wszystko pierw

sze zasady są tu "narzędziami" tej niepowątpiewelnej wiedzy o Bo

gu, która jest jednak bardzo ograniczona. Jest to poznanie naszej 

niewiedzy, jej racji i rozmiarów. Powiedzielibyśmy "docta igno

rancja". Uświadamiamy sobie nieskończenie szerokie horyzonty o- 

twierające się przed naszym umysłem i  jednocześnie widzimy prze

szkody nie pozwalające ich ■ogarnąć. Poznajemy właściwie nie po

znając. Znaczy to, że dzięki pewnego rodzaju przesunięciu się aż 

do granicy, potrafimy przeczuć, czym byłby akt poznawczy adekwat

ny przedmiotowi,który nas interesuje, a którego nie jesteśmy w 

stanie poznać wyraźnie, dokładnie i  w oałej jego rozciągłości 

inaczej jak tylko drogą negaoji*.

Jeśli ohodzi o stanowisko de Lubaoa w kwestii poznawalnośoi 

Boga, zwykle akoentuje się jego oiążenie ku agnostyoyzmowi . Kze- 

ozywiście, da Lubac przypisując naturze ducha ludzkiego duże moż

liwości w poznaniu istnienia Boga, podkreśla jednak przy tym fakt 

niepoznawalnośoi Jego istoty. Można by tutaj dopatrywać się pew

nej niekonsekwencji między stanowiskiem de Lubaca dotyoząoym po

znania istnienia Boga a poglądami co do poznania Jego istoty. Mi

mo innyoh pozorów stanowisko takie jest konsekwentne, wyznaozone 

przez charakter ontologicznyoh i teoriopoznawozych podstaw poglą

dów de Lubaca w obu dziedzinach. Sprawy te zostaną wyjaśnione w 

toku dalszych analiz.

Przedstawienie i ocena faktycznego stanowiska de Lubaoa w 

kwestii poznawalnośoi natury Boga napotyka na podobne trudności,

oo referowanie 1 krytyka jego poglądów dotyczących poznania ist

nienia Boga. Występuje tu charakterystyczny dla de Lubaoa dualizm. 

Z jednej strony akoentuje on swoją zgodność z najszerzej rozumia

ną tradycją, ozerpiąo zresztą poglądy z różnych systemów^, z dru

giej strony natomiast zarysowuje własne stanowisko, powiązane z 

jego poglądami na możliwość poznania istnienia Boga i będąoe jego 

konsekwenoją.

^Zob. np. L.B , Geiger, La participation dans la philosophie de S. Thomas 
d Aąuin, Paris 1955, s « 351-5; Pieper, The tlegative Element in the Phi- 
losophy ot St. Thomas Aquinas, London — New York 1954; J .H . Nioolas, Dieu 
oonnu comme inconnu, Paris 1966.

^Por. np. W. Granat, Teodyoea, s. 357 .'

^Dobrą ilustraoją tego faktu Jest stanowisko de Lubaoa np. w kwestii roz
różnienia typów przymiotów Bożych. Przyjmuje on równocześnie poglądy na 
tę sprawę tak św. Justyna, Pseudo-Dionlzego, św. Augustyna, Jana Szkota 
Eriugeny, św. Anzelma, jak również św. Tomasza. Por. Sur les ohemins de 
Dieu, s. 148-9*
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§ 1. TAJEMNICA NATURY BOŻEJ

1. Poznawalność i niepoznawalność Boga

Cechu charakterystyczny natury człowieka, a ściślej, natu- 

i'y cucha ludzkiego .jest - zdaniom de Lubaca - konieczne odniesie

nia do 3oga. "o przyporządkowanie stanowi ontyczną podstawę natu

ralnego, koniecznego dążenia do poznania i posiadania 3oga.Porzą

dek bytowy znajduje wyraz w dziedzinie poznawczej! idea Boga jest 

człowiekowi tak naturalna, że trudno mówić o jej genezie. Jest w 

najpierwotniejszej formie dana wraz z naturą duchową człowieka, a 

pogłębiana i uświadamiana przez najprostsze, niepojęoiowe intui- 

oje. Bóg bowiem objawia się człowiekowi i w głębi duszy i poprzez 

rzeczy tego świata. Człowiek posiada wrodzoną zdolność odczytywa

nia tej obecności Boga.

Sprawa w s/.ych najważniejszych etapach rozgrywa się na płasz

czyźnie pczaracjonalnej. Wchodzi ^ grę poryw naturalny, konieczne 

dążenie, intuicja, a nawet instynkt. Pojęcia, sądy, rozumowania, 

któryii człowiek n obecnej sytuaoji jest zmuszony posługiwać się, 

są nicjd&kwatnymi narzędziami przy obiektywizacji danej człowie

kowi pierwotnie idei i afirmacji Boga^.

Charakter dysproporcji, jaka istnieje u de Lubaca między 

narzędziami racjonalnymi a możliwością stwierdzenia istnienia Bo

ga i poznania Jego natury, ma inny charakter niż w tradyoyjnej 

filozofii bytu. Jośli w tej ostatniej zachodzi zasadnicza, ugrun

towana w naturze ludzkiego podmiotu poznającego i w naturze Boga, 

nieproporcjonalność podmiotu poznania w stosunku do poznawanego 

przedmiotu, to u de Lubaca dysproporcja ta nie tyle jest natural

na dla duoha ludzkiego, oo dla obecnej sytuacji połączenia ducha 

z ciałem. Dusza bowiem zo swej natury posiada pewną "oonnatura- 

lite" z Bogiem, stąd jej droga do poznania Boga nie może prowa

dzić peprzoz świat materialny.

Z racji swojej duohowośoi człowiek, mająo transoendentalne 

odniesienie do Boga, przekracza porządek świata materialnego i mo

że jakby “widzieć" Boga. Z racji zaś połąozenia z materią reali- 

zaoja "w izji" napotyka na trudnośoi, a pierwotna idea i afirmacja 

Boga muszą się obiektywizować przy pomooy narzędzi podwójnie nie-

^Por. np. Sur los ehe;tiiis da Dieu, s. 23-25; 4-7-52} 72-74-1 110-111| 126- 
129) Da la connaissanoe ds Dieu, s. JO-311 35—39. 62-67.
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adekwatnyoh w stosunku do przedmiotu, o który chodzi. Toteż w pro- 

oesie obiektywizacji idei i afirmaoji Boga poznanie pozaraojonal— 

ne, niepowiązane z poznaniem zmysłowym, będzie odgrywało większą 

rolę, niż poznanie racjonalne genetycznie wywodzące się z empirii.

Ta postawa poznawoza znajduje swój wyraz także w jego poglą- 

daoh na poznawalność natury Boga. Pogląd, iż świadomość transcen

dencji Boga jest w pewien sposób wrodzona człowiekowi, zbiega się 

u de Lubaoa z brakiem zaufania do tyoh "narzędzi” , które w trady- 

oyjnej filozofii bytu służą do poznania i wyrażenia transcenden

cji Boga. Toteż nio dziwnego, że tak moono akcentuje tajemniczość 

Boga i tak często powołuje się na autorów, któryoh historia filo 

zofii określa jako agnostyków filozoficznych czy teologicznyoh/iip. 

Pseudo-Dionizy, Jan Szkot Eriugena, Mikołaj z Kuzy i in n i/. Stąd 

poglądy de Lubaoa zarówno na poznanie Boga jak i  na Jego niepo- 

znanie - mino nieraz identyoznyoh sformułowań np* z twierdzeniami 

św. Tomasza - mają inną treść, odmienny wydźwięk*

"Nie wiemy kim jest Bóg" - stwierdza de Lubac'* Mając natu

ralną, wrodzoną moo odpowiedzenia na pytanie "an est", "guid est" 

pozostaje dla nas nieznane* Stwierdzenie istnienia Boga jest więc 

afirmacją tajemnicy. Nie należy jednak stanowiska de Lubaoa rozu

mieć w sensie oałkowitego agnostyoyzmu. Sam bowiem wyjaśnia,że wy

żej oytowane stwierdzenie może mieć podwójny sens:

1 pierwszy - wulgarny, wskazujący na jakąkolwiek niewiedzę. 

Taki sens - zdaniem de Lubaca - należy odrzuoić, gdy chodzi o po

znanie Boga;

2 ° drugi - szozegółowy odnosi się właśnie do Boga: nie wiemy 

kim Bóg jest, leoz wiemy, kim nie jest. Albo raczej należy powie-
O

dzieć, że nie wiemy kim jest, gdyż wiemy kim nie jest .

De Lubao wyklucza więc możliwość poznania natury Boga w sen

sie pozytywnym. Bóg nie byłby tym, kim Jest, nie byłby Bogiem,gdy

by nie był niepojęty /dla ozłowieka/* Zawsze - twierdzi de Lubac

- pozostaje on powyżej tego wszystkiego, ao o Nim mówimy ozy my<̂  

limy^*

"Boga nie można objąć żadnym pojęoiem ani zamknąć w, jakieJ-

?Por. Sur las chemlns de Dieu, s . 152.

Q
?or. temże.

^ P o r . teinie, 6 .  1 5 ^ 5 *
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kolwiek formuła". Nie ma żadnej nazwy, która odniesiona do Kiego 

oznaczałaby coś z Jego istoty - twierdzi de Lubao - powołując się 

na twierdzenie Suareza: "Nullun est nomen Dei, quod ipsum quidai- 

tative aignificet, seu repraesentet, et hac ratione merito inef- 

fabilis dicitur"10.

Dotyozy to także terminu "byt". Bóg bowiem jest - argumentu

je de Lubao - "transcendencją, kimś całkowicie innym,znajduje się

poza wszechświatem hierarchicznym / . . . /  każde stworzenie jest wo- 
W

beo Niego nioością . Nie można wobec tego nazwy "byt", zaczerp-
12

niętej ze stworzeń, odnosić do Boga .

Niemożliwe jest również zdefiniowanie Boga. Jeśli zdefinio

wanie jest zawsze w większym lub mniejszym stopniu zdeterminowa

niem. wobec tego, pisze de Lubao, nie można zdefiniować tego,któ-
15

rego byt wyklucza wszelkie determinacje

Posiadamy wprawdzie intuicję Boga, działa ona jednak zawsze
14

"w nooy", nawet w najwyższych stanach poznania mistyoznego .

Takie stanowisko de Lubaca nie jest jednak równoznaozne z 

nykluozeniem możliwośoi zdobycia wszelkiej wiedzy o naturze Boga 

ozy z zaprzestaniem wysiłku w tej dziedzinie. Z góry jednak wia

domo, że wiedza ta będzie miała przede wszystkim oharakter pozna

nia negatywnego. Teologia negatywna i  metoda negacji zajmuje u de 

Lubaoa speojalne miejsoe1^ . Boga lepiej znamy przez niewiedzę:'1qui 

90itur melius nesciendo" •

Takie stwierdzenia de lubaoa są formalnie słuszne.Jest rze- 

ozą oczywistą, że ozłowiek nie może poznawać bezpośrednio bytów 

duohowyoh, a więc i Boga. O Bogu wiemy, że istnieje. Nie wiemy na

tomiast w sensie pozytywno-determinująoym, ozym jest.Ponieważ is

tota Boga jest absolutnie transoendentna w stosunku do świata,

10For. tamże, s. 15^1551 77-76, 157.

11
De la oonnalaaanoe de Dieu, 6. 96-100.

12
Wiąże się to z poglądem de Lubaca na naturę pojęć analogloznyoh.

^ " S l  definir c*eat toujours plus ou noins determiner, oomment pourralt-on 
le moln8 du ironde definir Celui dont l'&tre exclut toute determinatlon?" 
Sur lea ohomina de Dieu, s. 157.

"La myatique, intuition de Dieu? - Oui, mais toujours dana la nuit".De la 
oonnalasanoe de Dieu, a. 13 5 .

^Foglidy de Lubaoa dotyczące metody negacji i teologii negatywnej wydają 
aię najbardziej zbliżone do ujęola Feetido-Dlonlzego.

16S«. Auguatyn, De ordine, I I ,  16/PL XXXII, 1015.
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ozłowlek n ie  może poznać , czys ona jest  sama w sobie , posnąć kim 

Bóg jest  san w s o b ie . Przekonanie o niepoznaw ainości wewnętrznej

natury  Boga jest  wspólne w szystkie  w ie lk ie  przedstawioielom  tra-
T*7 *

między innymi Augustynowi i Tomaszowi. Sw. Tomasz tw ier

dzi., że " i l l u ć  ?st ulti~i:r. ccgr.itionis hucŁr.^e de Deo quod sciat 
1 A

de Deur. n o sc ire " ' .

Sw. Tomasz t w ie r d z i , że możliwość oglądania  istoty  Bożej nie 

tylko n ie  noże być udziałem  człowieka w obecnyr etapie  życia  

ale oświadczył dosłownie : " j e s t  coś, co dotyczy 3oga, a co jest 

człowiekowi w tym życiu  całkowicie n ieznan e , to m ianowicie , czyn 

jest £.5g" Tw ierdzenie to jest równoznaczne z uznaniem  w szel

kiego doskonałego czy niedoskonałego poznania wewnętrznej istoty 

Boga, za całkow icie  niedostępne dla  człow ieka na tym ś w ie c ie . 2 

d r u jie j  jednak strony nie ulega w ą tp liw o ści, że św .Tom asz przyzna

je człowiekowi pewne poznanie natury 3 o g a . Róv/nież ćb Lubac konsta

tując zasadniczą  niepoznawalność isto ty  Boga dla  człow ieka  nie 

t w ie r d z i , że człoiwiek n ie  ma nic  do pow iedzenia  w tej d z ie d z in ie .

2. Charakter tajemnicy Boga
Niepoznawainości istoty Boga - wyjaśnia de Lubao - nie należy 

rozumieć w tym sensie, że o Bogu nie można by powiedzieć nio praw

dziwego, że n ie  byłoby nio do powiedzenia i człowiek byłby zmu

szony do oałkowitego milozenia w tej dziedzinie, albo iż nazwy,

które się odnosi do Boga są synonimami, albo wreszoie, że o Bogu
, 21

dowolnie można by wszystko przeczyć lub tw ierdzić  . Samo stw ier

dzenie  ta jem n iczo śc i, niepoznaw ainości isto ty  Boga wymaga pewnej 

wiedzy dotyczącej tej w łaśnie  Is t o t y . Nie je s t  to wprawdzie ade

kwatne poznanie sanego Boga, ale poznanie Jego skutków 1 na mocy

"*^De Lubao oytuje wiole tekstów św. Augustyna podkreślająoyoh niepoznawal
ność istoty Bo^a, wynikaj30ą z samej Jego nptury "Si oomprehjndlsti - non 
est Deus. Si comprehendere potuisti, aliud pro Deo comprehendisti.Si qu- 
asl conprehondare potuisti oogitatione tua te deoepisti". Sermo 5 2 ,nr 16 
PL XXXVIII, 360. "Quidquld soientii oomprehendłtur soientis oociprehen- 
cione finitur” . De oivitate Doi 1. X II , o. XVIII, PL XŁI, 368. "SI finis- 
ti, Deus non est". Sermo 53» o. X I, nr 12, PL XXXVIII, 370.

18De Pot. 7 , 5 ad 14.

19S. Th. I ,  12, 11.

20In Epist. ad Rom. oap. I ,  leo. 6 .

“̂ For Sur les ohemlns da Dieu, s . 1^3*
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podobieństwa przeniesienie w ten sposób zdobytych doskonałości w 

dziedzinę bezpośrednio niedostępną. Stwierdzenie niepoznawalności 

Boga następuje - zdanien de Lubaca - nie na początku procesu poz

nania, ale jest szczytowym osiągnięciem poznania ludzkiego w tej 

dziedzinie. Poznanie niepoznawalności Boga przebiega zresztą w o—

kreślonych ramach i według - zdaniem de Lubaca - precyzyjnie ckre-
22

ślonych reguł . Stąd znaczenie pozytywne stwierdzenia faktu nie

poznawalności tego typu. "Milczenie jest na końcu, nie na p ocząt* 

ku"25 .

Postęp w poznaniu natury Boga polega więc — według de Lubaoa

- na coraz pełniejszym zrozumieniu, że jest ona dla nas niepozna-
PZl

walną . W sposób obrazowy wyraża to, porównująo prooes poznania 

natury Boga do pracy żeglarza, który dla utrzymania się na po

wierzchni morza musi odrzucać coraz to nowe bałwany. Nigdy w tym
25

procesie nie może się zatrzymać .Charakter tajemnicy Boga wyzna

cza Jego nieskończoność. Nieskończoność aktualna zaś nie jest su

mą skończonych elementów. Jest integralną całością bez granic.Po

znając więc tajemnicę Boga, człowiek nie zdobywa jej po części. 

Poznanie Boga nie znosi ani nie przenika tajemnicy. W niczym jej 

nie umniejsza, a nawet pogłębia. Poznaje się ją lepiej jako taką.

W tym właśnie Bóg objawia się człowiekowi jako Bóg Proces ten
27

wraz z jego wynikiem jest równocześnie poznaniem i niepoznaniem ,

wiedzą i niewiedzą. Nasuwa się tu określenie Uikołaja z Kuzy

"docta ignorantia". De Lubac określa tę sytuację poznawczą jako

"ignorance qualifiee" , a w języku bardziej obrazowym "noc nie29
przestając być nocą - staje się oświetlona" .

22”l/ineffabillta <łivine ssę raconnue au terme d'una dlaleotiąue,d'oft elle 
tire une signifioation preclse, em^nemment positlve. Celpi qul la profes
je ne sombre pas dans le vide et 1 indistinotloni ll,aoheve au oontraije 
At couronrte un effort de rięueur^dans la pens&e.Il n annula pas laa re- 
sultats de oet effort: dans sa negatlon cenie, 11 ea raoueilla la frult". 
Tamże, s. 143.

"La silenoe n'est pas au commanoement: 11 est au terme". Tamie, a. 144.

"Plus on penetre dano l 'in f in i , miaiuc on oooprend qu 11 noua daborda et 
qu on ne la tlendra Jamals en maln". Tamie, s. 140.

^P o r , tamże, a. 142.

^ F o r . tamże, s. 140-142.

^ " E u  oela que je ne Le oonnais pas, Je La oonnals". Tamże, a. 160.

^®Por. tamże, s. 154.

^^Por. tamża, s. 181.
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3. Tajemnica Boga a sposoby stwierdzania Jego istnienia

Pozostaje Jeszcze do poruszenia zagadnienie stosunku między 

poznaniem natury Boga a sposobem stwierdzenia Jego istnienia i to 

zarówno w fazie wyjsciowej,jak i końcowej.Zagadnienie to nie jest 

de lubacowi obce.Mówi on,powołując si° zresztą na tekst św. Toma

s z a ^ ,  że choąo udowodnić istnienie jakiegoś bytu, trzeba go w 

jakiś sposób, przynajmniej niedoskonały, znać, trzeba podać jego 

definicję. Gdy chodzi o poznanie istnienia Boga, śoisła defini

cja nie Jest możliwa, natomiast - zdaniem de Lubaoa - możliwe Jest 

określenie roli Boga w stosunku do św ia ta^ .

Stanowisko takie właśoiwe jest dla klasyoznej metafizyki, 

gdzie pytanie o istnienie Boga nasuwa analiza 1 interpretaoja o- 

biektywnyoh stanów rzeczowych, gdzie naturę Boga określa ślę po

przez determinację Jego relacji do świata. Nie jest ono jednak 

spójne z postawą poznawozą reprezentowaną przez de Lubaoa, według 

którego idea Boga w najpierwotniejszej formie jest dana umysłowi 

ludzkiemu i który mu przypisuje zdolność "widzenia Boga” wprost, 

bez konieoznośoi rozważania relacji przyozynowo-skutkowyoh.W na

turze duoha ludzkiego jest zawarte konieczne odniesienie do Boga. 

Poznanie Jego dokonuje się intuicyjnie najpierw w duszy ozłowieka, 

a wtórnie dostrzega się Jego obeoność w świeoie zewnętrznym.

Podstawowa różnioa między stanowiskiem de Lubaca a poglądami 

filozofów tradyoyjnych, zwłaszcza Tomasza z Akwinu,na którego tak 

ozęsto w tyoh sprawach się powołuje, dotyozy nie samego faktu ni&- 

poznawalności Boga, ale oharakteru tej nlepoznawalnośoi oraz jej 

podstaw teoriopoznawozyoh i ontologioznych. Charakter niewiedzy 

jest nie tylko wynikiem transcendencji Boga i ograniczoności ludz

kiego umysłu, leoz także ametafizykalnej postawy de Lubaoa. W f i 

lozofii Tomasza stwierdzenie istnienia Boga, jako koniecznej ra

cji istnienia bytów złożonych, niekoniecznych, dostarcza równo

cześnie traśoi poznawozych, które można przypisać Bogu jako osta

tecznej raoji analizowanyoh i interpretowanych bytów /czysty akt, 

pierwsza przyczyna, byt konieczny, najwyższe dobro, prawda i t p ./ .  

Natomiast u de Lubaca właśoiwie nie ma "pomostu" dla przejścia od 

uchwyoenia "obeonosoi" Boga do poznania Jego natury. Afirmacja

^°Xn Boeth da Trinit. V I, 3*

^1For. Sur lea ohemins de Dieu, s. 152-155*
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pierwotna, idea dana człowiekowi 3ą dość niesprecyzowane, a "siła 

transcendencji" stanowi raczej instynktowny pęd ku transoeadenoji, 

aniżeli władzę poznawczą, która mogłaby ująć konieczne relaoje mię

dzy światem i Bogiem lub między duszą a Bogiem, co mogłoby dos- 

tarozyć {podstawy dla orzekania jakichś właściwości o Bogu. Stano

wisko de Lubaca w kwestii poznania natury Boga można by nazwać ag- 

nostycyzmem metafizycznym.

§ 2. PODMIOTOWE UWARUNKOWANIE 

ZASIĘGU POZNANIA BOGA

1. Dialektyka trzech dróg

Faktyoznie przyjmując niepoznawalność metafizyczną istoty 

Bożej dla człowieka,teoretycznie de Lubao przyznaje możliwość zdo

bycia wiedzy w tej dziedzinie, biorąc pod uwagę rzeczy stworzone

i dostępny nam sposób poznania.

Metoda, jiaką de Lubao przedstawia dla zdobycia wiedzy o Bogu, 

pozornie nie różni się od poglądów tradycyjnyohł powołuje się bo

wiem przy jej przedstawianiu na klasyków w tej dziedzinie, np. na 

św. Tomasza. W rzeczywistości jednak nadaje jej zupełnie nowe,swo

iste znaczenie, wychodząc z odrębnych założeń metafizyoznych, a 

przede wszystkim - teoriopoznawozych.
Zdobycie wiedzy o Bogu, a śoiślej - aplikacja pojęć ludzkich 

do Boga, w obecnej sytuacji poznawczej ozłowieka, dokonuje się 

przy pomocy dialektyki trzech metod: metody afirmaoji, negaoji 1 

eminenoji

Punktem wyjśoia jest - jak zwykle u de Lubaoa - ozłowiek i 

jego sytuaoja, a nie obiektywny stan rzeozy. W naturze ludzkiej,a

^"Affirrcatlo seu positio; negatio seu remotio} eolnentla aeu tranaoonden- 
tia ". Tamże, s. 144. W innym miejscy mówi da Lubao tylko o dwu droęaoht 
pozytywnej i negatywnej: ^Du nonde a Dieu, lo pasajge est dono asaure par 
uî e double dlaleotiąue. i/yne est de negation ej 1 autre de oonstruotioni
1 uno est suppresslye et 1 autre progresslves 1 une eat de zefua, 0e rup- 
ture; l"autre est j enyeloppement, d ascension. Leura mouvements a antre- 
laoenj et Jamais^l une ne peut all^r cocpldtęment sans 1 'autre^Faroourant 
la oreation entiere depuls la matieęe Jusqu*a 1'esprit pur, 1 ame en qu- 
ete de Dieu ne franohlj Japais les etapea de aa marche asoondante qug par 
una serie da rojets, a entendant a chaque tols repondre par lea etrea 
qu/ elle interroge! Nous ne sommes pas le Di-au que tu oherohes” .De la oon- 
naisaance de Dieu, a. 100-101. Ta różnica sformułowań pochodzi zapewne 
etnd, że de Lubao vla efflrmatlonis l v i a  emlnentlae traktuje łąoznie Ja
ko drogę pozytywną.
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właśolwle w naturze ducha ludzkiego dana Jest idea Boga w swojej 

najpierwotniejszej, a jednak ogromnie mocnej postaci. Jest ona 

niesprecyzowana pod względem pozytywnej treści, niemniej jednak 

stanowi zapisaną w samej naturze człowieka pozytywną, "tajemni

czą siłę" uzdalniającą go do przekroczenia danych poznawczych,zdo

bytych przy pomocy aparatu przystosowanego do śnięta m aterii^ ,

Prooes zdobywania wszelkiej wiedzy o Bogu, choć dokonuje się 

za pośrednictwem rzeozy tego świata i przy pomocy pojęć czerpa

nych z ludzkiego języka, ijwe zasadnicze źródło i swą wartość trans

cendentną ozerpie z wnętrza człowieka, ze struktury umysłu. Czło

wiek nie zdobywa pojęoia transoendenoji. Jest mu ona dana pier

wotnie^1'.

Jak u podstaw afirmacji istnienia Boga de Lubac przyjmował 

istnienie tajemniczej, pierwotnej mocy afirmacji, podobnie sytua

cja przedstawia się w zdobywaniu poznania, które można odnieść do 

natury Boga. Dlalektyka trzech sposobów jest kierowana "tajemni- 

ozą siłą ", która nie pozwala zatrzymać się umysłowi ludzkiemu na 

rzeczach tego świata, ale doskonałości zdobyte przy pomocy pojęć 

formowanyoh przy współudziale poznania zmysłowego podnosi do mia

ry nieckońozonej.

Toteż, ohociaż wydaje się, że "via eminentiae" w dlalektyoe 

trzech sposobów stanowi etap końoowy i  szozytowy ludzkiego pozna

nia, w rzeczywistości - twierdzi de Lubac - jest inaczej. Pewna 

forma "via eminentiae" jest punktem wyjśoia prooesu oozyszozania 

ludzkich pojęć, aby je można było odnieść do natury B o g a^ .

Dlatego de Lubac twierdzi, że ’*vla eminentiae" jest równo

cześnie ostatnia i  pierwsza - podobnie jak to miało miejsce ze 

stwierdzeniem istnienia Boga. Afirmaoja Boga była u podstaw i u

53«comment proclamerlons-noua aveo ostte intrfepidltt^ąue Dieu^eat, toujours 
au-desaus, sinon on yertu^de quelque exlgeęoa, anterieure marne a,tout ea- 
sai de oonceptlon. o est-a-dlre en vertu d une oertaine aortę d'affirma- 
tion premiera et invinoible?" Sur les ohemlna de Dieu, s. 150.

^Takle  stawianie sprawy wiąże się u de Lubaoa z jego konoepcją pojęć. Za
sadniczo uznaje on jedynie pojęoia jednoznaczne, nie przyjmuje ani pojęć 
transcendentalnych, ani pojęć analogioznyoh w ścisłym sensie. Moiliwosó 
odniesienia do Boga pojęć zdobytych ze świata materii dokonuje ale,według 
niego, na mooy speojelnej, danej ozłowiekotfi "siły transoendenojl".

^ "A u  fond, dsns la dlalectląue des trola volea qui donnent aooes a la oon- 
nalssance humalne de Dieu /afflrmatio, seu posltloi nęgatlo, seji remotloi 
emlnentla seu transcendjntla/, J a ^ la  eminentiae suooede oolns a la vla 
negationis qu'elle ne 1 exige deja, ne 1 inspire ot ne la guide". Sur les 
chemins de Dieu, s. 144-5.
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szczytu ludzkiego poznania. "Via eminentiee" - zdaniem de Łubaoa - 

prowadzi oały prooes p o zn a n ia Jes t  u podstaw metody negacji* Ona 

właśnie ją warunkuje, domaga się je j , inspiruje i prowadzi. Jest 

takie wyższa i  uprzednia w stosunku do samej drogi afirmacji^ -*

Z powodu zlemskioh uwarunkowań ducha ludzkiego nie może się 

ona w pełni bezpośrednio obiektywizować. Musi używać pośrednictwa 

zmysłów i  materii* Sposobem pokonania ograniozeń wynikających właś

nie z sytuaojl ducha zmieszanego z materią jest droga negaoji. D 

jej podstaw jest jednak owa "s iła " transoendenoji, która w oałym 

procesie poznania natury Boga pełni rolę "normy" 1 "światła". De 

Lubao wyraża jej rolę w sposób obrazowy przyrównująo ją do"ohmury 

świetlanej, która nie przestaje wskazywać prawdziwej drogi w 

pustyni ziemskiego pielgrzymowania"^*

Zakres działania tej "s iły " jest bardzo szeroki. Ona leży u 

podstaw wszelkiego obiektywnego poznania i  ona sprawia, że to po- 

zanie obiektywne może być poddane zabiegom oozyszozająoym^®. Jest 

to - zdaniem de Łubaoa - jakieś "pierwotne wymaganie duohan,wcześ- 

niejsze nawet od wszelkiego prooesu pojęoiowania* Posiada oharak- 

ter pewnego rodzaju afirmaoji pierwotnej 1 nleobalalnej* Kieruje 

oałym prooesem poznania Boga*T jakiś sposób jest u podstaw tego,oo 

ma być osiągnięoiem ostatecznym* I  - zdaniem de Łubaoa - gdyby w 

punkcie wyjśoia nie było tej "vla eminentiae" ozłowiek nie byłby 

zdolny do orzekania jakiejkolwiek doskonałości o Bo gu^ .

Argumentację, jaką de Lubao przytaoza na potwierdzenie słusa- 

nośoi swego stanowiska, można streśoić w dwu zasadniozyoh punk

tach!

a / gdyby u podstaw naszego poznania nie było wrodzonej mooy 

przekroczenia wszelkich ograniozeń związanyoh z sytuaoją ziemski a-

^ " S l  elle eat derniere, p 'est que secretemant, deja, gile est premiere,su- 
perieure et antarieure a la via affirmationis elle-mema". Tamie.

^ Sans jamals pouvoir prendre au ragard de 1 *intelligence formę dafinitive, 
alle domaure inceasamment la lumiere et la noręe. Nule lumineupa, qui ne 
oease de nous indiąuer le vrai ohemln dans lo desert de notre pelerlnage 
teirestre". lamie, a. 145.

58"Poroe seorete, qui aupcito les operations de la oonnaissanoo objective 
et les oblige ensuite a se oorrlger Tamie. Jak wynika z tego -
słuszne jest przypuszczenie, że dialaktyka trzech metod, o których za tra- 
dyoją mówi de Łubac, nie odnosi się do sposobu orzekania doskonałości o 
Bogu,ale do sposobu tworzenia pojęć.

^Zachodzi tu - zdaniem de Lubaca - analogiczna sytuacja, jak przy stwier- 
dzaniu Istnienia Boga. for. rozdz. I I .
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go bytowania, nie można by absolutnie przekroczyć ram poznania 

wyznaozonyoh przez pojęcia zaczerpnięte ze świata materialnego;

b / gdyby u podstaw poznania ludzkiego nie było mocy trans

cendentnej, pierwotnej idei Boga, to prooea oczyszozania pojęć na 

drodze negacji zniweozyłby oałą zawartość treściową i zabieg zwa

ny "via eminentiae" nie miałby sensu, ponieważ negaoja objęłaby 

oałą treść pojęć i w naszym umyśle powstałaby "tabula r a s a "^ .

Ad a/ De Lubac słusznie stwierdza, że gdyby ozłouiek nie po

siadał mocy poznawozego przekroczenia świata empirii, nie mógłby 

poznać Boga. Taką zdolność posiada ludzki intelekt, ale jeat to 

jedynie władza, dzięki której ozłowiek zdolny jest osiągnąć pozna

nie przekraczająoe świat materialny. Treśoi transcendentalne czer

pie ona z poznawozego kontaktu ze światem. Podstawową transoen- 

oją jest przede wszystkim pojęoie bytu. Tymczasem de Lubao "sile 

transcendencji" przypisuje zawartość treśoiową, co suponuje aprio- 

ryzm typu kantowskiego.

Ad b / De Lubao swoiśoie rozumie poznanie negatywne. T filo 

zoficznej tradycji negaoja dotyczyła sposobu i  granioy realizowa

nia się doskonałości dostrzeżonych w rzeozywistośoi, nie była na

tomiast zaprzeczeniem całej treśoi pojęć zdobytych w oparoiu o a- 

nalizę stanów rzeozowych. Bozumienie negaoji przez de Lubaoa po

twierdza powyższe przypuszczenie, oo do aprioryzmu poznawozego 

przyjmowanego przez niego.

2. Miejsce i natura metody negacji

Podstawowa "s iła " transoendenoji wyznaoza - zdaniem de lubaca

- naturę i  miejsoe metodzie negaoji w dialektyoe poznania Boga. 

Jest ona u da Lubaca swoista. Odnosi się bowiam do wszelkioh po

jęć, jakie orzekamy o Bogu, a nie - jak to ma miejsce w filozofii
U?I

tradyoyjnej - do pojęć tzw. doskonałośoi mieszanych . Punktem

^ F o r . szerzej w tej sprawie, Sur les chenins de Disu, a. 43. Próbie® tec 
był omawiany w związku z procesem obiektywizacji idei Boga. Por.ro7,dz. IX.

l%41
Doskonałości mieszane są to właściwości przysługujące wyłącznie bytom sku
tkowym jako skutkowym. Ujmujemy je w pojęciach, które są jednoznaczne, 
posiadające zakres kotogorialny. Pojęć tych nie można odno3ić do Bogr, w 
sposób ifirnujący, gd7 określa się pozytywnie, c zym Bóg Jest.Stosu jamy Ja 
nntoniant wówcząs, gdy określany, czyta B6j nie jost. Zabl.'tj ton nosi tra
dycyjne miano "dro^L zaprzo?znnia" / vla n^gationis, vla remotior.i 3/. 
łażą do niej takie np. twlerdzenit n«gatywnot Ećf ni-’ j-;ct saterielr.y.r.ie 
jost zmienny itp. !.'jtoda n<G9tywna zakłada uprzednie atcionaru* ji.tIo. Li, 
For. B. Bojże, '.'(Okół tonistycznej filozofii Bo.~a, s. 15-16 .
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wyjścia rozważań de Lubaca są Jedynie tego*typu doskonałości, co 

Jest konsekwencją faktu, że zasadniczo nie przyjmuje on pojęć 

transcendentnych i analogicznych w takim rozumieniu, Jak to ma 

miejsce w klasycznej filozofii b y tu ^ .

Metoda negaoji nie posiada więo - według ae Lubaoa - samoist

nej roli. Jest to tylko etap podstawowego prooesu, kierowanego 

przez "siłę transoendenoji", w wyniku którego otrzymujemy pojęoia 

doskonałości, które można orzekać o Bogu*

Tak umiejsoowiona metoda negacji tylko na mooy owej "tajem

niczej siły ", którą de Lubac określa mianem "via eminentiae", jest 

pozornie negująoa i osiąga pozytywny skutek^. Toteż uważa 

on, że jedynie na tej podstawić można powiedzieć, że "via nega- 

tlons" jest przeciwieństwem "via negatrioe", drogi negująoej.Dzię

ki niej negatywność nie jest negowaniem, a teologia negatywna nie
a/i

jest teologią negaoji .

Ostateoznie pozostaje zawsze afirmacja, 1 to ta afirmacja 

transcendentna, ponieważ ona Jest uprzednia w stosunku do wszel

kich prooesów poznawczych i  niozym nie uwarunkowana,wszystko roz

wija się na jej mooy. Ua ona zawsze zapewniony triumf, ponieważ 

jest u podstaw samego umysłu*

Tutaj trzeba zno»u sięgnąć do konoepoji ducha ludzkiego w 

rozumieniu de Lubaca, do Jakiej raz jeszcze wrócił przy okazji 

omawiania owej "siły " transcendentnej i  jej roli w prooesie nega

o ji. Zaznacza się tu oozywiśoie właśoiwy dla Lubaoa dualizm duoha 

i olała oraz brak organicznej jednośoi między poznaniem zmysło

wym a intelektualnym*

Duch ludzki ze swej natury jest transcendentny.Zrealizowanie 

poznania przekraozająoego świat zmysłowy i  odnoszącego się do by

tu duchowego, jakim jest Bóg, utrudnia złąozenie duoha z materią 

/"obraz" i "nioość"/. Z tym związana jest konieczność pośrednio- 

twa świata natury. Posługiwanie się procesem oozyszozania, który 

właśnie rcyraża metoda negaoji, jest wynikiem złąozenia duoha z 

42
Sprawa Jest u de Uibica o tyle skomplikowana, to usiłują on suoją metodę 
intuiosjnoGo poznania Boga łączyć z ujęaianl tradycyjnymi. Wobeo tego Irak 
pewnych podstew, np. właśnie do utworzenia pojęcia bytu ozy Innych pojęć 
transtfenderitalnych. a jednak w trakcie rozr.ażan da Lubac posługuje alę ni
mi - stąd i trudności ujęoia 1 pewne niekonn:->kwencJe albo nadawanie tra- 
dycyjnym metodom innego znaozjnlo.

45Por, Sur lea ohemins de Dieu, s. 145l De la oonnaissance de D ieu ,s .89-91.

^ o r .  Sur lea chemins de Dieu, s. 145.
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olałem. Natura umysłu jest jednak inna. Czysty duoh zdolny byłby 

do afirmacji, bez uciekania się do procesu oczyszczania. Obrazowo 

wyraża to de Lubaoi "Umysł nie jest tym, jak utrzymywano, który 

neguje, on jest tym, który afirmuje. Umysł nie jest 4;buntem», ani 

opozycją, ani odrzuoeniemi jest przylgnięciom. Wszystkie jego prze

czenia i  wszystkie odrzuoenia, «bunty» i opozycje dokonują się na 

mocy wymagań tej afirmaoji i tego przylgnięoia. I Jeśli te wyma

gania zostałyby zapoznane, umysł niewierny swemu prawu wpadłby w 

niewolę sił naturalnych, od których się uwolnił, od ktćsyoh musi 

się wiecznie uwalniać przez negacje, opozycje, ^bunty^^.

Nic więc dziwnego, że afirmaaja ma pierwsze i ostatnie słowo, 

i że ona właściwie się tylko liczy. Zawsze w konsekwencji afirma— 

oja pozostaje. Zawsze ona triumfuje i to w formie najwyższej.Tri

umfuje ona nawet przez negację, której używa jako środka dla za

radzenia własnej niewystarozalnośoi4 ^.

Poglądy de Lubaoa na metodę negacji w poznaniu natury Boga 

są trudne do jednoznacznego zinterpretowania. Wydaje się bowiem,że 

de Lubao nie rozróżnia przynajmniej trzech znaozeń terminu "poz

nanie negatywne"! 1° poznanie negatywne jako "via negationia" czy

li sposób odnosienia do Boga tzw. doskonałośoi mieszanyoh, 2° ja

ko proces właściwy naszemu poznaniu, nie tylko poznaniu Boga, po

legający na przezwyciężaniu tyoh uwarunkowań, które wynikają z 

połąozenia naszego poznania intelektualnego z poznaniem zmysłowym 

oraz 3° jako jeden z etapów tworzenia pojęć transcendentalnych.

Trudno też doszukiwać się u de Lubaca uprzedmiotowienia dla 

przedstawianej przez niego metody zdobycia pojęć doskonałośoi,któ

re można by odnieść do Boga. Trzeba bowiem pamiętać, że poznanie

negatywne odznaoza się ścisłością tylko w tej mierze, w jakiej
47

ścisłością odznacza się nasza wiedza raojonalna . Nie mająo o Bo

gu tej ostatniej, wydaje się także, iż poznanie negatywne w uję- 

oiu de Lubaca nie ma podstaw obiektywnych.

Wprawdzie de Lubac twierdzi, że dialektyka afirmacji i nega-

,ł̂ Tamże, s. 146,

Tou.loura, par oonsoquent, 1 affirmation domaure. Toujjura elle trloęphe,
et ooua sa forma la plus houto. EIJe tripriphe pnr la r.eęatlon, qu ella
utillsa cor.ne lo sjul moyan^de ren-adier a^sa propra insuffiaanoa. Elle
trlotpho dana la negatlon nSaai dans la neęatlon qui ne Kfellmir.e pas
csls 1* orlice i  c-e tr>-nGCt»nder-, qui n'est r.ue l ’ a3;.cct ot j<=ctiv«ir.cr.t sal- 
sisnable du mouvement do transoondance". Tamże, s. 1^5-k.

ł̂ Zjb. I .B . Geigar, La partieipation dans la phllosophle de St. Thomas 
d Ajuin, Tarls 1953, s. 't
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oji nie jest "grą bez reguł" i te nie ma nio gorszego niż teolo

gia negatywna, która przychodzi za woześnie, co sugerowałoby ist

nienie jakichś obiektywnych racji ozy praw rządząoyoh tymi proce

sami, Tymczasem w rzeozywlstośoi - jak wynika z przedstawionych 

poglądów de iAibaoa - wszystko opiera się na owej tajemniczej "si

le transoendenoji" o dość niesprecyzowanej naturze*

Pogląd de Lubaoa na metodę zdobywania wiedzy o naturze Boga 

jest właśnie doskonałą ilustracją konsekwencji zerwania z realis

tyczną postawą metafizyozną. Jego rozważania w tej dziedzi

nie, używająo sformułowań tradyoyjnych, nie budują wyjaśnienia 

faktycznie opartego o obiektywne podstawy.

la sama metoda w filozofii bytu nabiera zupełnie innego zna- 

ozenia. Metoda afirmacji jest wówczas zabiegiem, na mooy którego 

orzekamy o Bogu pojęcia analogiczne śoiśle transcendentalne,oży

li  pojęoie jedności, prawdy, doli'a, zamienne z pojęoiem bytu. Po- 

jęoia te zostały wypraoowane na terenie metafizyki uprzednio w wy-
j|Q

niku analizy i  refleksji nad strukturą bytu • Drogę afirmacji do

pełnia zabieg zwany "drogą przewyższenia" /*V ia  eminentiae"/. Po

lega on na tym, że orzekająo o Bogu nazwy pojęć ściśle transcen

dentalnych zaznaczamy, iż treóć tych pojęć realizuje się w Bogu w 

pełni bez żadnego ograniozenia. Droga przewyższania jest konieoz- 

nym uzupełnieniem drogi afirmaoji, ponieważ uznając, że Bóg jest 

bytem samoistnym uznajemy tym samym, że jest Czystym Istnieniem,a 

to z kolei pooiąga za sobą uznanie, że byt wzięty w jakimkolwiek 

aspekoie, a więo w aspekcie jedności, prawdy, dobra, realizuje się 

w Bogu w oałej pełni. Metoda negacji w tym układzie odnosi się do 

pojęć doskonałośai tzw. mieszanyoh, Suponuje jednak uprzednią dro

gę afirm aoji^ .

W spranie struktury 1 powstawania pojęć transcendentalnych zob» U .ł . Krą- 
plao, Transoandontalia 1 uniwersalla, "Booznlkl Filozoflozne" 8 /1960/ 
t. 1 , s. 5-39.

" C u m  oreatura ex6mplariter prooedat ab lpso Efao sicut a causa ą u a d a t r m o d o  
slmlll per analoęlan ex oreaturls potest In Deum devenlrl tribus lllis oo- 
dl9 ąulbus dictum est, solilcet per oousalltatem, remotionem,eralnentlaa". 
Sw. Tomasz, In I  Sent. d. 3 .  qu. 1 a. 3 sol. For. w tej sprawie B. Eajze, 
Wokół tomistycznej filozofii Boga, §. 15-16% ® także C. Fabro, Partioipa- 
tion et oauaalite selon S. Thomas d A q u i n t  Łouvain—Farla 1961# 5 ^ 0  n n .
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3. Charakter i rola analogii

Poglądy de Lubaca, dotyoząoe metody analogii i charakteru po

jęć analogioznyoh, są ściśle związane z oałą jego postawą poznaw- 

ozą. Uważa on, że gdyby treść pojęć analogicznych pochodziła tyl

ko z poznania świata materialnego, nie można by ich odnieść do Bo

ga. Toteż by zapewnić pojęciom charakter transcendentny twierdzi 

on, że ta treść, którą umysł chce osiągnąć na drodze analogii,mu

si istnieć w nim od początku, choćby w postaci najbardziej suro

wej i pierwotnej

Jeśli wyohodzę z mojego doświadozenia - pisze de Lubao - i z 

moioh przt/t stawień sprawiedliwości albo miłośoi i jeśli ohoę przez 

analogię i  negację wszystkioh ograniozeń określić Boga jako Spra

wiedliwość i Miłość Absolutną, pozostaje alternatywa:

1° albo istota tego zabiegu jest rodzajem extrapolaoji i to,

oo zostaje przeniesione w dziedzinę niedostępną pozostaje jedno

rodne z punktem wyjśoiał wówczas mamy Boga uczynionego tylko na 

nasz obraz i metoda jest typem metody antropomorfioznej,

2° albo posiadamy w sobie możliwość, prawo przejścia, które 

nam pozwala umieścić poza naszymi ujęciami absolutną Sprawiedli

wość i Absolutną Miłość, To przejście nie byłoby zrozumiałe,gdyby 

ten Absolut w punkoie wyjśoia w jakiś sposób nie działał w nas. 

Analogia musi być odwrócona. To, oo nazywamy w naszym doświadcze

niu sprawiedliwością i miłością, możemy ozynić tylko dlatego, 

że weryfikuje lub wyraża ooś z tego dążenia albo z tej obeonoś-

ci.51
Alternatywa przedstawiona przez de Lubaoa nie wyczerpuje 

wszystkioh możliwości w dziedzinie poznania atrybutów Boga, Nie 

uwzględnia on bowiem metody analogii w pełni usprawiedliwionej i 

racjonalnej, która gwarantuje możliwość poznania pewnych aspektów 

natury Bożej, w oparciu o poznanie wspólnych dla wszystkiego, oo 

istnieje, doskonałości,ożyli tzw. właściwośoi transcendentalnych. 

Chod-zi więc o taki sposób poznania, w którym ujmuje się ooś współ-

^ "Une -irialogie gul partirait purement d en bas ne pourrait aboutir a rien. 
SI D«gaŁlve qu on yeuijle cętte analoęie, 11 faut bion pourtant que, de 
quelque faqon, <jn po9s<ide dęja, au nolna sous formę d aspirotion ou en 
orau/, oe qu« ] on essale d attelndre lndlractement". Sur los chemins de 
Dieu, s. 14?.

tamie.
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nego, choć realizowanego w różnorodny sposób przez wszystkie byty 

pochodne, a w sposób pełny przez 3oga. Utworzone w oparciu o taki 

typ poznania pojęoia analogiczne /transcendentalne/ mogą być od

noszone do Boga na mocy zachodzącej między bytami stworzonymi a 

Bogiem relaoji skutkówo-przyozynowej, stwierdzonej w wyniku anali

zy, interpretaoji i  wyjaśniania bytów dostępnych w bezpośrednim 

doświadczeniu*

Istotą pojęć analogioznycłi jest właśnie to, że wyrażają one 

treść proporcjonalną, realizowaną w każdym byoie inaozej, w by

tach niekonieoznyoh w sposób partyoypatywny, niepełny, ograniczo

ny, a w Bogu - w sposób pełny, w stopniu^nieograniczonym.

Wyżej zreferowane poglądy de Lubaca na metodę analogii i 

charakter pojęć analogicznych wskazują, że rozumie je ja

ko pojęcia zasadniczo jednoznaozne, a tylko "oczyszczone" przez 

poznanie negatywne. Toteż odniesienie ioh do Boga dokonuje się nie 

na mocy uznania relacji skutkówo-przyczynowyoh zachodzącyoh mię

dzy bytami pochodnymi a Bogiem, ale na mocy "dodatkowej" siły,bę

dącej wyrazem obeonośoi Absolutu w umyśle poznającego. Takie sta

nowisko w dziedzinie pojęć analogicznyoh wiąże się u de Lubaoa z
*52

Jego konoepoją pojęć w ogóle-' .

Jeśli ohodzi o rodzaj analogii, którą de Lubao stosuje jako 

metodę poznania Boga, to jest to właściwie jedynie analogia meta

foryczna, jeden z rodzajów "słabszej" analogii. Jest to już kon

sekwencja uprzednio omawianej postawy poznawczej de Lubaoa. Skoro 

pojęoia analogiozne są pojęoiami jednoznacznymi z negacjami, to 

inne pojęoia analogiczne byłyby nieuprzedmiotowione. Od stróny bo

wiem przedmiotowej nie ujmuje on relacji bytu przygodnogo do Boga 

w kategoriach przyczyny i skutku, ale podobieństwa,ewentualnie sym

bolu. Podobieństwo między stworzeniem a Stwórcą ma dla de Lubaoa

^Traść  poję^, zdaniem de Lubaoa, nie pochodzi tylko z przedmiotu poznawa
nego, ale motfl on, że w "pojęciu jest więcej niż pojęoia".Istnieje "pod
stawa lntulojiy Jako podłoże pojęcia. V tłusaozeniu tego powołuje się na 
stanowisko Uarocliala. Ró.inlei dla usprawiedliwienia swoich poglądów na na
turę pojęć analogioznych nawiązuje do Uarechala 1 Jego zwolenników. "Im- 

possiblo de^jutitifier oette analogie transcendentale de l 'etre , si l'on 
aeoonnait l*aiTiere-fond dynair,ifjue<3ur leauol se dessine le contenu for- 
mej infinlment divers, de la pansćo huesine / . . . / .  Raoonnaltra en chacun 
de nos concepts, oondition de sa vórlte pirtielle, une exigence#de verltó, 
qui depasse infięlmant fouta sypression coęoojituella posjible,ę'est jetor 
les for.donents d une theorle^genorale de 1 analogie et d une metaphysicjue 
da Id transcendanoe". J . Maróchdl, "Rovue theologlque" 1931, s. 197. Po
dobne atanooisko zajmuj? D«ve£er. Trtlerusl on, ża nie można pojęć, która 
cdnosl olę do Iioga, oz^rpać jodynie 2 pEzodjtawleń skutkou.Trzeba mieć u- 
przsdnią pozytynną "ideę" Bogu. For. La preuvo roalla de Dieu, s. 78.
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charakter symboiiozny, Zaten podstawa, n:-. której dokonuje się po

znanie jest raczej psychologiczna niż metafizyczna. 'S takim ukła

dzie dostrzeżenie podobieństwa między rzeczami stworzonymi a Stwór

cą nie jest wynikiem analizy struktury bytowej stworzeń, ale do

konuje się pod wpływem "bodźców" zewnętrznych /rewelacjonizmu/ o- 

raz oharakteru ayntbolioznego naszego ducha.

Stanowisko de Lubaca stanie się jaśniejsze, gdy się bliżej 

scharakteryzuje występujący u niego typ analogii. Otóż analogia 

metaforyczna ma miejsce wówczas, gdy właściwa nazwa jakiejś r z e 

czy orzekana jest o czymś innym ze względu na jakieś podobieństwo, 

np. ze względu na podobny sposób działania tych rzeczy. Mówi się

o trójkąoie metaforycznym "W ", "W^", "Wp" jako sohemacie struktu

ry pojęoia metafory. Ożywa się jednego wyrażenia "W" na oznacze

nie wielu - przynajcnioj dwu - przedmiotów, z których .jednemu 

"W^" przysługuje w sposób właściwy, dzięki jego wewnętrznej treś

ci, a innym przedmiotom przysługuje dzięki pewnemu podobień

stwu stwierdzonemu w naszym poznaniu. Podkreśla się cztery zasad

nicze oechy analogii metaforycznej: 1° treść oznaczona wspólną 

nazwą przysługuje w sposób właśoiwy tylko jednej proporcji /ina- 

ozej niż w analogii matafizycznej, gdzie oznaczona wspólną nazwą 

treść przysługuj'® właściwie wszystkim analogatom /np. byt, jedno 

it p ./ ,  2 ° podstawą ustanowienia proporcji w tej analogii jest: re

lacja podobieństwa, 3 °  podobieństwo takie jest właściwośoią 

należącą do grupy relaoji jakościowych oraz 4° formalne przenie

sienie nazwy metaforyoznej dokonuje się przez intelekt nadająoy de- 

ną nazwę /podstawa do skojarzeń a nie związki rzeczow e/^.

Analogia metaforyczna stosowana jest najozęśoiej w teologii 

objawionej, gdzie spełnia dwie zasadnicze funkoje: a/ ustala ne

gatywne granice poznania oraz b / pozytywnie kieruje emocjonalno- 

wolitywną raakoją ozłowieka. Akoentuje się równocześnie jej nie

skuteczność na terenie poznania filozoficznego jako narzędzia po

znania związków między bytami przygodnymi a Bogiem lub jako spo

sobu orzekania o Bogu pojęć doskonałości poznanych w stworzeniaoh. 

Stosowanie jej na tym terenie grozi bądź jed noznaczn ośc ią ,bądź 

wieloznacznością .

^ F o r . M.A. Krąpiec, Sola analogii w teologii, w« Granat, Dogmatyka ka
tolicka, to.a wstępny, Lublin 'I9&5, a . 163-17®. Szerzej na taisat analogii, 
zob. tania, Teoria analogii bytu, Lublin 1959 , s . 161-185 oraz 25S-79.

5W  M.A. Krąpiec, Rola analogii \> teologii, s. 176-7.
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Posługiwanie się analogią metaforyczną zgadza się z poznaw- 

ozymi postulatami de Łubaoa, skoro akoentuje on z jednej strony 

znaozenie postawy wolitywno-emoojonalnej w poznaniu Boga, a z dru

giej strony w poznaniu natury Boga nie tyle dąży do ujęoia Boga 

poprzez poznanie relaoji rzeozowyoh, ale ohoe - ozęsto na płasz

czyźnie psyohologioznej /symbolicznej/ - uświadomić tajemniczość 

Boga.

Sprawdźmy wobeo tego, jakie terminy odnosi de Lubao do Boga. 

Wyróżnia, zresztą speojalnie akoentowaną na terenie objawienia 

pozytywnego, metaforę "ognia"'*'’ i "światła"^6 . Zarówno po

jęcie ognia,jak i światła są pojęćiami jednoznacznymi.Do Boga mo

gą być odniesione na mooy dalekiego podobieństwa działaniaj Bóg 

działa podobnie jak ogień czy światło. Taka analogia nie ma oozy- 

wiśoie wartośoi poznawozej w śoisłym sensie, jedynie na drodze 

symbolioznej "przybliża" Boga albo ułatwia ustawienie się na Bo

ga.

Często stosowanymi przez de Łubaoa określeniami Boga są naz

wy aaozerpnięte ze stosunków osobowyobs "o jc ie c "^ ,  "miłość" ^8, 

"sprawiedliwość"'^. Termin "ojoieo" jest terminiem jednoznaoznym, 

natomiast "miłość" i  "sprawiedliwość" pojęoiami występująoymi nie

kiedy jako pojęcia analogiozne, które jednak w ujęciu de Łubaoa 

mają także sens jednoznaczny, a tylko poprzez negację można od

nieść je do Boga.

Pośród określeń przypisywanych przez de Łubaoa Bogu występu-

o- 

lub

-^Por. Sur les ohemins de Dieu, 8. 123 1 304.

^®Taoiie, a. 124.

^Tomże, a. 159*

5aTacie, a. 125.

^^Tamże.

pojęć względnie transcendentalnych zalicza się np. pojęcie przyozyny 
□prawozej, oelosej, żyuia, intelektu. Pojęoia te nie są zaicionne z poję
ciem bytu,jednakie posiadają przedmiotowa odpowiedniki n bytach rćżnyoh 
rodzajów i ęatuiikćn. Kp. pojęcie życia roalizujo się v; trzooh różnych ro
dzajach by ton, nianouicio w bytach uzdolnionych do procesów wegetatywnych, 
zuysłowyoh i inteloktualnyoh.

^ 1Sur las chemins de Diou, s. 198.

ją także pojęoia, które na terenie tradycyjnej filozofii bytu 

kreślą się jako względnie transcendentalne np. "życie"61
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transcendentalne w ścisłym sensie "jedność"^ ,"dobro"6^ , a przede 

wszystkim "byt"^*.

Termin ,'byt" jest wyróżnionym przez de Lubaca atrybutem 

Boga. Czerpiąc z różnych systemów określenia i cytaty - między in

nymi czerpie je także i z klasycznej filozofii bytu, a nawet z e- 

gzystencjalnej wersji tomizmu. Jest to jednak czysto zewnętrzna 

zbieżność. De Lubac nie tworzj i faktyoznie nie posługuje się ne- 

tafizyoznyn, analogicznym i transcendentalnym pojęciem bytu,Pewne 

sformułowania sugerują nawet jodnoznaozne rozumienie przez niego 

togo pojęoia; "Skoro Bóg jest tym, który jest, rzeoży są tymi,któ

re nie s ą " ^ .  Również charakteru transcendentalnego nie posiadają 

wyróżnione przez de Lubaoa pojęcia jednośoi czy dobra, nie są bo

wiem związane z poznaniem bytu jako takiego, a przecież jedynie w 

oparoiu o analizę pojęcia bytu można mówić o tzw. doskonałościach 

czystyoh,

Warto tu jeszcze wspomnieć o interpretaoji, jaką de Lubao na

daje klasycznemu określeniu Boga, z Księgi Wyjścia / I I I ,  14/ł "Ego 

sum qui sum”^®.

De Lubao wysuwa dwojakie rozumienie tego wyrażeniat 

1/ Jestem, który jestem /"J e  suis celui qui suis"/

2/ Czy ja jestem tym, który jest? /"Je  suis qui je s u is ? " /^ »

Według pierwszej interpretacji - wyrażenie to stanowi defi- 

nioję Boga przy pomocy najbardziej odpowiedniego terminu "istnie

nie". Wyrażająo prawdę metafizyozną, daje w paradoksalnym skrócie 

definicję Bytu Najwyższego akcentująo obsolutność Bytu i Jego

62I»i>łe.

^Tamże, a .159.

^Ta/nże, a. 165 i 190.

^Tan że , s. 198 ,

660Xr«*leni3 to było przedriiokeo wielkiego zainteresowania w starożytności i 
średniowieozu■ ohr zećci jańskim. Nadawano mu różno intorpretacje i wyciąga 
no * niego różne konsekwencje dotyczące natury Boga. Interpretacja przez 
"byt" pochodzi ?. Septuaęinty, przejęta przez filozofię arabską /Awicenns/
- tą drcgą dociera do śn. Toraasza, który nadaje joj interpretację w pełni 
egzystencjalną. Por. E. Gilson, Duch filozofii^ohrześoijaóskiej, 5 . 50 nn. 
Zeb. także C, Fabro, Participation et oausalite selon S. Thooas d iquin,s. 
213 nn.

^ "P aro le  do YalweU a MoSse. Faut-11 entendre "Je suis oelul qui suis", oy 
"Je suis qui je suis"? Est-00 1 Absolu qui se proclame^ ju le Dieu oache 
qui se tait? Somrees- nous en face d*une definition, ou d un refus de de- 
finir?" Sur les ohomins de Dieu, 3 . 162.
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wieazność , Tak interpretował - zdaniem de Lubaoa - to określe

nie zarówno Augustyn jak i Tomasz^.

tfedług drugiej interpretacji, wyrażanie to byłoby postawie

niem pytania, uniknięciem odpowiedzi. "Jestem tym, któremu podoba 

się być". Takie rozumienie jest pełne "świętej rezerwy", uwypukla 

w sposób prosty, a zarazem mocny, tajemnicę Bytu, podkreśla suwe

renność Boga, stanowi jakby protest przeciw idolatrii w myśli.

Ta intorpretaoja - zdaniem de Lubaca - jeszcze pełniej niż pierw-
70

sza wyraża tajemnioę Boga' .

4. Rodzaje atrybutów Boga

H tej sprawie de Lubao zajmuje stanowisko pozornie bardzo 

uniwersalne, w rzeczywistości wynikające z braku rzeczowyoh pod

staw dla określenia atrybutów Boga. Solidaryzuje się z poglądami 

różnych autorów i  przyjmuje możliwość równoczesnego odnoszenia do 

Boga atrybutów wyróżnionyoh przez św. Justyna: 1 / dotyoząoych Bo

ga samego w sobie, 2 / dotyoząoyoh działania Boga na zewnątrz /ad 

extra/t Pseudo-Dionizego: 1/ tego, oo się mówi o Bogu, ale co nie 

ma vs sobie rzeozywistej prawdy, 2 /  tego, oo się o Nim mówi, a oo 

jesc prawdziwe, nawet jeżeli dążąc do jeszcze pełniejszej prawdy, 

będziemy temu zaprzeczać} św. Augustyna: 1 / obrazu Boga, 2 / śla

dów Boga; Jana Szkota Eriugenę: 1 / nazw jakby właściwych /quasi 

propria/, 2 / obecnych, ożyli przenośnyoh /aliena , hoc est trans- 

lata/j św. Anzelma: 1 / doskonałośoi nie lepszych od innych /non 

meliores quam non ipsae/, 2 /  lepszych od innych doskonałośoi /me- 

liores quam non ipsae/; przez scholastykę: 1 / doskonałośoi mie

szanych, któryoh nie można odnieść do Boga, 2 /  doskonałości nie- 

złożonyoh, czystych, które muszą się w Nim znajdować w zupełnie 

inny sposób niż w nas^"1.

6 8

^®Por. tomżo, s .  163.

Lubao nawlazuje tu do op inii Gllsona, ktćry  tw ierdzi,  że interpretacja,  
jaką nadaje t e j  forr.ule Aufrus tyn, je st  różną od t e j ,  jak:) otrzyę^ła w J l lo -  
l ó f i l  Tomasza. !)■? Lubno Jeat liui«go zdania. Uważa, że "1 eternitu in -  
aic-io u:‘:s . jm lit ó  d 'e tr ę  une profor.dour o t ,  pour a Insi d ir e ,  una . denrlte  
d Stro, qul repond a «1 *trc» thor.ista".Sur l e s  chosina de Dieu, s .  324.

•;0For, Sur l e s  ohomins de Dieu, s .  163-tt.

',"'l'or. tonże, s. 14-9.
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To, oo de Lubao mówi na temat rodzajów atrybutów, które moż

na odnosić do Boga, dotyczy nie tyle ich treści, co aspektu for

malnego. Chodzi mianowicie o rozróżnienie doskonałośoi, które, 

wprost ozy tylko pośrednio, mogą być odniesione do 3oga. Konkret

ne atrybuty u wymienionych przez de Lubaca myślicieli wypływają z 

bardzo różnych założeń poznawczych i ontycznych. Suponują właści

wy sobie kontekst systemowy, na cc- de Lubao nie zwraoa dostatecz

nej uwagi.

Przyjęcie rozwiązań tak różnorodnyoh wskazuje również,że po

stawa poznawcza de Iubaoa i wybrana przez niego droga intuicyjno- 

-instynktowna właściwie nie gwarantuje możliwości zdobyoia wiedzy 

w zakresie natury Boga. Nie ma podstaw do samodzielnego poznania 

takioh właściwośoi, które można by odnieść do Boga.

§ 3. PRZEDMIOTOWE RACJE 

POZNAWALNOŚCI BOGA

1. Transcendencja i immanencja Boga

Hozważania przeprowadzone w poprzednim paragrafie, ohoć za

sadniczo poświęcone podmiotowym uwarunkowaniom poznania natury Bo

ga, z konieczności jednak poruszały problem Jego transcendencji, 

jak gdyby uprzedzając obecnie rozważane zagadnienie.Toteż nie rzu

ci ono może specjalnie nowego światła na naturę poznania Boga w 

ujęciu de Lubaca, a jedynie wyeksplikuje uprzednio sugerowane 

rozwiązania.

Granice poznania Boga od strony przedmiotu wyznacza charak

ter relacji Boga do dostępnego nam w bezpośrednim poznania świata 

bytów.

Wiele tekstów de Lubaca sugeruje, iż jest on zwolennikiem ab

solutnej transcendencji Boga w 3tosunku do świata: Bóg jest trans

cendencją, jest całkiem inny0 Znajduje się On poza światem hie-

rarohicznym, jest niepodporządkowany» nieuwarunkowany. Całe stwo-
72  v

rżenie jest "nicością przed Nim"' . De Lubao używając wielu moc

'^"Diejl e.jt le Transcen^ant - mais II  est auasl le Tout#Autre. II  ęst l*Au- 
-dela d un^uniyers hierarchiquj - mais J1 est aussi l*Incoordonne, l'In- 
conditionne dępt le parcours d auęune ser^ę do eoiiditlons na rapprocho.On 
s elevo Juęqu a Lui p§r las «degres» de 1 otre - ot cei-6ndant toute cre- 
ature <?3t egaleoient neant davant Lui". De la oonnaissaftee da Dieu, s. 99- 
1C0. "C 'est vraiment do toute maniere qua Dfreu eqt le Tout Autre".Tamże, 
s. 1J't. Por. tamże, a. 126.

163



nych wyrażeń, akcentuje odrębność Boga od świata, Jago transcen

dencję , która jest racją Jego niepoznawalności dla człowieka.

Należy raczej powiedzieć, że de Lubac jednak przyjmuje tu 

stanowisko tradycyjnej filozofii: Bóg jest w stosunku do świata 

jednocześnie transoendentny i immanentny*^. Jego transoendenoja w 

twierdzi de Lubac - nie ma nio z "odejścia" od świata* Jest prze

ciwieństwem nieobeoności^. Jest to więc transoendeno ja,która im

plikuje immanenoję. Bóg będąo w stosunku do świata transoendentny, 

jednocześnie przenika absolutnie ś w ia t^ . De Lubac przytaoza wie

le tekstów św. Augustyna, innyoh Ojców Kośoioła oraz autorów śred

niowiecznych, które na różny sposób wyrażają i  uwypuklają tę po

zornie paradoksalną prawdę o równoczesnej transcendencji i  imma- 

nencji Boga w stosunku do świata .

Dokładniejsze przedstawienie, w jaki sposób równocześnie Bóg 

jest transoendentny i immanentny, nie jest łatwe. Trudne jest" 

zwłaszcza zrozumienie i  wyrażenie immanencji Boga, która byłaby o- 

becnością realną, a jednocześnie nie groziłaby panteizmem, albo 

przynajmniej panenteizmem.

W jakioh więo kategoriaoh de Lubac ujmuje tę obecność Boga w 

stosunku do świata? Zrozumienie oharakteru tej obecności pozwoli 

bowiem znaleźć podstawę do poznania natury Boga. Gdyby przyjąć je-

^B e .; teizmu ohrześoiJaÓ3kiego Jest równocześnie transcendentny i immanent- 
ny. Por. Łl.Ł. Masoall, Ten, który jest, a. 240-282. W pe»nyo Jednak zna- 
ozoniu tronsoendencJa Boga Jest ozymś pierwotnym, ponieważ Bóg Jest dawcą 
istnień, nobec których Jest immanentny.

^ " S a  transcendaęoe n*a rien d*une relegation hora du mondei elle est tout 
le oontraire d une absence". Sur les chemins de Dieu, s. 111.

7 c ,
'''"La  paptisan de 1 immanenoe nie la transoendanoe, tandis que oelui qui 

oroij a la transcendaęoe, ne nie point pour autant 1 immanence. Bien plus, 
il realiąo assez 1 ideo,de la transcendance pour comprendre qu'elle 
pliąue nóoessaireaent 1 imtnanenoe. Si Dieu est transoendant, rien ne s op- 
pose a Lui, rien ęe, Le limite ni ne fait noabre eveo Lui: <stout autre^gue 
le mondo, I I  lo penetre donc absolumont". Tamże, s . 112-1 1 3 .

^Cytuje tu Grzegorza Wielkiego, Hilarego. Izydora z Sewilli, Anzelma, Al
berta Wielkiego, Aleksandra z Hallea i innych. Por. np. "Deus totus lntra 
oxtraque, suporeminons et internus, oircunfusus quo nihil est. Deus, sub 
quo totun est, in quo totum est, oum quo totucn est". św. Hilary, De Tri- 
nitate, 1. 1 o. VI| "Unus idemque totus ubiąue / . . . /  ciroumdando pene- 
trano, penetrando cirsumdans" oraz "Ipse manet intra oonia, ipse extra 
omnia, ipse supra omnia, ipse infra oonia. Et superior eut per potentiam, 
et inforior per sustentationemj exterior per magnitudinem, et interior 
per subtilitatem. Suraun regens, deorsum continens, oxtra oiroumdans, in- 
terius penotrans. Neo alia ex parte superior, alia inforior( aut alia ex 
porte exteriorj atque e alia ceret interior;sed unue idemąue totus ubiąue 
praecldendo sustinens, sustinpndo praesidens, circucdando penetręns,pene- 
t ran, i o circumdans". Grzogorz Wielki, Uoraiia in Job. 1 . I I  o. I I  n , 20 PU 
LXXV, 563.
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dyhie fakt transcendencji Boga, trzeba by zgodzić się na absolut

ny agnostyoyzm^.

Następujący - zresztą dość enigmatyczny - tekst de Lubaoa 

zdaje się streszczać zasadnioze stanowisko w tej spranie:

"Wszechświat jest <Xkosmosem*, którego piękny układ jest od

biciem jego Twóroy. Niebiosa opowiadają ohwałę Boga, a jednak „ta 

ohwała przyćmiewa wszystkie gniazdy i obraoa wszystko w prooh. ME 

ON przeoiwstawia się ONTOS ON, ale ta radykalna opozycja nie wy

klucza jednak symbolicznego stosunku między tym, oo nie jest, a 

tym oo jest. Ten 4hiatus» pozostawia miejsoe na partycypację"^8 .

Trzy punkty interesującego nas zagadnienia nasuwają się w 

związku z przytoczonym tekstem: 1 / problem partyoypąfiji, 2 /  oha- 

rakter stosunku łączącego świat z Bogiem oraz 3 /  charakter obeo- 

nośoi w świeoie jako podstawa poznania natury Boga.

Zagadnienie partyoypacji, a więo tego, że wszechświat w swej 

najgłębszej istooie jest uozestniotwem w Doskonałości Pierwszej i  

Niezłożonej, z której się wywodzi, jest myślą skomplikowaną, wie

lostronnie historyoznie i rzeczowo uwarunkowaną. Teoria partycypa

c j i ,  wywodząca się od Platona, rozwijana przez Augustyna, Boeoju- 

sza, Pseudo-Dionizego, dotyczyła przede wszystkim istotowej stro

ny rzeczywistości, świat jest odbioiem i naśladownictwem bez

względnie doskonałej idei wzorczej. Whosiła ona do filozofii wraz 

z cała filozofią platońską niebezpieczeństwo skrajnego realizmu 
- ,79

czy .jednoznaczności •

^Konoopója tranacendenojl ma duża konsekwenoje, Jeśli ohodzi o dziedzinę 
bardziej praktyczny, religijną zwłdszoza. Doktryna tran3oendenojl w swo
jej krRnco.iej foruie wdraża się w poglądzie,że Bog nie zajmuje się świa
tem /arystotellzm, deizn /. Obeonle rodzaj rowelaojonisfcyoznogo transcan- 
dentalizmu reprezentuje protestanci, np. Nygren, Barth, Brunner. Przeczą 
jekoby człowiek mógł zjednoozyć się z JBogiem i dlatego odrzuca,-ją możli- 
w ość ais tyki* Jest to — ich zdanio® ■* sprz©cznQ Z6 'fltw.orz&nio^Ą natury 
człowieka. Natomiast Jogicznym rezultatem teolugii czysto imoonentystycz- 
nej just panteizm: Bóg i świat są po prostu tym samym. Praoe Bierdiajewa 
ozy van der Mensburgghe'a 3ą przykładem prób zbudowania teologii ohrze- 
ścijańskiej na podstawie immanentystyozriej.

78„l ' uriiVara e3t un "cosmo3", dont la balie ordonnanoe est un reflet da 
ao.n Autęur, les oleux racontent la Gloire de Dieu - et cependar.t^ oette 
Gloire eteint toutea las etoiles et fait tout retonber en^pouaslere. Le 
•mg ort1 s'oppo3e.a "ontos on", oette oppositlon ro'iicale n exclut pourtant
point uń rappprt symboliąue de oe qui n est pas a oe qui est, oe hiatus 
laiase plaóś a une partloipation". De la connals3an.ce de Dieu, s. 100.

^T eo ria  partyoypaojl u Platona jest ściśle związana przede wszystkim z je
go konoepoją poznania. Partyoypacja przez złożenie dotyczy świata zmien- 
nero /rzeczy materialne Istnieją z raoji partycypowania w ideach/. Jest 
apriorycznym warunkiem zaistnienia tego świata, który jest przedmiotom 
Doznania niekoniecznego /doksalnego/. W iwieeie doksalnyra bierze się pod 
uwaK? jedynie formęi to, co jest materią,jest niepoznawalne /partycypacja 
formalna/. Zob. L .B . Geiger, La partloipation dans la philosophie de S. 
Thomas d'Aquin, s. 77—111.
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Św, Tomasz nie odrzuoił teorii partycypacji, ale ją zmody

fikował. Dla św. Tomasza stworzenia bytują przez partyoypaoję w 

Byoie Bożymj są dobre przez partyoypaoję w Jego dobroci; są praw

dziwe i piękne przez partyoypaoję w Jego Prawdzie i  Pięknie.Dzię

k i partyoypaoji stworzenia są tym, ozym Bóg jest z istoty. Nasze 

poznanie może więo opierać się na niob, by dojść aż do ioh źródła. 

Partyoypacja ustala więo skutkówo-przyozynowy oharakter powiąza

nia bytów skończonych z Bytem Pierwszym.

Bóżnica między ujęciem partycypacji przez Platona 1 nawiązu

jącym do niego typem filo zo fii , a ujęoiem św. Tomasza, wyznaczona 

jest odrębnością podstawowyoh założeń systemu.

Partyoypaoja w ujęoiu św. Tomasza dotyozy całego bytu. Rady

kalne złożenie bytu skończonego z istoty i  istnienia wyraża teo

retycznie najwyższą podstawę rozróżnienia między jednośoią i wie- 

lośoią, Nieskońozonym 1 skońozonym, Bogiem i stworzeniem. Party- 

oypacja ujmuje skutkowo-przyozynowe relacje - /w zakresie przy

czyny sprawozej, wzorozej 1 celowej/ między Bogiem a stworze

niem

Trudno na podstawie kilku wzmianek de Lubaca odtworzyć jego 

poglądy dotyoząoe partyoypaoji. Biorąo pod uwagę kontekst, w któ

rym zagadnienie to u niego występuje, a przede wszystkim brak 

powiązania go z analizą wewnętrznej struktury bytu, należałoby 

przypuszczać, że de Lubao bliższy jest rozumieniu partycypacji w 

sensie platońskim niż tomistycznym .

"Jeżeli jest prawdą, że pomiędzy jedynym Bytem Stwórcy a oa- 

łośoią stworzeń istnieje jednakowo nieprzekraczalna przepaść - to 

jest również prawdą, że stworzenia w różnym stopniu uozestniozą w 

Byoie Stworzyciela"^ .

Tekst ten brzmi realistyoznie, jednak wnioski, Jakie de Lu

bao z niego wyciąga, sugerują interpretację partyoypaojl rozumia

nej przede wszystkim jako źródło relaoji treściowych.

"Nie można - twierdzi de Lubao - postawić na tej samej płasa- 

czyźnie dla użytku analogicznego tego, co poohodzi ze zmysłów i

®^Por. C, Fabro, Partloipation et causalite salon S. Tbodas d*Aquin, s.197.

B1Przeclwstawlenle przez de Łubaoa "ontos on" - "ce on" wskazywałoby na platoń
ską dychotomię bytu 1 niebytu. Poza tym •  wielu tiejscach do Lubac, mówi, 
że Jeńli Bóg jest bytem, stworzenia są nicością, co wskazuje na wpływy n»- 
oplatońakie.

82 ’ v
Por* Sur les chemlns de Dieu, s. 146.
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tego, co pochodzi z umysłu, albo tego, oo jest uzyskane przez ab- 

strakoję i tego, oo jest dostępne w doświadozonia wewnętrznym.Nie 

jest możliwe aby upodabniać antropomorfizm oiała z antropomorfiz

mem duohowym"8^ .

Powyższy tekst wskazuje, iż istotę podobieństwa między byta

mi przygodnymi a Bogiem de Lubaoa upatruje w płaszczyźnie jakoś-

oiowo-treściowej, a więc kategorialnej. Dlatego musi mówić o an

tropomorf izmie. Może wyróżniać antropomorfizm materialny i  duoho- 

wy, sugerująo jakoby pewne ceohy bytów materialnych ozy ducho- 

wyoh stanowiły podstawę do poznania natury Boga. Pozwala to wnios

kować, że partyoypaoję de Lubao rozumie w sensie egzemplaryzmu, a 

więc jako teorię ujmującą jedynie w^prozo-przyczynowe relacje mię

dzy bytami stworzonymi a Bogiem.

Taka interpretacja pęrtycypaoji wiąże się zresztą z rozumie

niem przez de Lubaca natury stosunku łącząoego świat z Bogiem.
84- •

Jest to stosunek synboliozny . Rzeczy stworzone są znakami, sym

bolami Boga. Wprawdzie oharakter symboliczny, znakowy wchodzi w 

samą naturę bytów stworzonych, oparty jest on jedr.ak na kwalifi

kacjach treśoiowyoh'. Twierdząc, że relacja symboliczna zachodzi 

między "tym, oo nie jest a tym, co jest" de Lubao wykluoza uw

zględnienie związków egzystencjalnych.

Interpretująo immanencję Boga w duchu egzemplaryzmu, przede 

wszystkim de Lubao pozbywa się możliwości zdobycia wiedzy o na

turze Boga ugruntowanej na podstawie poznania rzeozy stworzonych. 

Egzemplaryzm wyraża jedynie tę prawdę, że ws^rstkie byty stworzo

ne w zakresie treści są poohodne od Boga jako Transcendentnego 

Wzoru. W umyśle Boga istnieją idee wszystkioh bytów - byty stwo

rzone są realizacjami tyoh idei. Są więo podobne do idei, nie zaś 

do samej natury Boga. Toteż poznając byty stworzone w zakresie 

treści, nie można poznać, ani faktu istnienia Boga, ani atrybutów 

Boga. Wszelkie jakości, to, co przysługuje bytom w zakresie treś-

oi,posiada oharakter kategorialny i domaga się jedynie przyozyny 

kategorialnej. Dopiero to, oo przekracza poszozególne kategorie 

bytów i jest wspólne dla wszystkiego, oo istnieje, a więo przoda 

wszystkim istnienie oraz pozostałe doskonałości transcendentalne,

83Taicie.

fi A
"Un rapport eymtolique de ce qui n'est pas a ce qul est". De la connale- 
sance de Dieu, s. 100.
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domagają się przyczyny transcendentnej. Poznanie ich stanoai 

także podstawę do ujęcia atrybutów przysługujących Bogu.

Trzeba przypomnieć, że egzemplaryzm, jako teoria wyjaśniają

ca relacje między światem i Bogiem, wiązał się z jednoznaczną, 

doskonałościową koncepcją bytu, w której forma,a nie akt istnie

nia, stanowiła najdoskonalszy element bytu. Bozwój myśli filozo

ficznej w tej dziedzinie polegał na wypracowaniu innej koncepcji 

bytu i wykazaniu, że egzemplaryzm nie stanowi teorii samodzielnej, 

gdy chodzi o wyjaśnianie relacji między światem a JJogiem.Nie uw

zględnia bowiem strony egzystencjalnej, która jedynie domaga się 

przyczyny transcendentnej.

Symbolizm oparty o egzemplaryzm nie wyraża więo w sposób właś

ciwy immanencji Boga w 3tosunku do świata, która jest obecnośoią 

przede wszystkim przyczyny w skutku w zakresie istnienia, nie zaś 

jakości treściowyoh. Toteż rozważania de Lubaca, wyrażone w spo

sób bardzo piękny i niekiedy frapujący? nie znajdują adekwatnego 

uzasadnienia rzeczowego. Ani natura imnanenoji, ani sposób jej 

poznawczego ujęoia, nie są tu dostatecznie określone.

2. Intelligibilność Boga

Kiepoznawalność Boga ze strony człowieka nie jest jednak rów

noznaczna z niepoznawalnością Boga w ogóle. Bóg sam w sobie - 

twierdzi de Lubao - nie jest niepoznawalny} przeoiwnie, jest "nie

skończonością inteligibilnośoi"®^.

Jeśli mówi aię o Bogu,że jest "sans mode et aussi sans nom" 

nie oznacza to jednak, że Bóg nie posiada określonej "wewnętrznej 

struktury", że stanowi jakąś bezosobową zasadę, możność powszech-
on

ną ozy nieokreśloną pustkę '.D la  wyrażenia inteligibilnej "struk

tury" Boga de Lubao twierdzi, że jest On bytem "niezdeterminowa

nym" nie przez ubóstwo, ale przez nadmiar; jest "najwyższą kon- 

'  85
•■Un infini d'intelligibllitfe - tel est Dieu*.Sur les chemins de Dieu, s. 
140.

8 TaEże, s. 164.

fetre "sans mode et sans nom" oe n'es£ pas la Divinite Indifferenciee, 
oe n est pas le frlncipe iopersonnel, 1 Unite^vide, la^Possibilitfe uni- 
ver3elle>> / . . . /  Non pas 1 utrę qui pour lul-meme /s i  1 on pouvait enoore 
aInsi parler/ sersit sans formę, et que tout essai de oonoevoir trahirait 
des le principe” . Tamże, s. 164-5.
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densaoją", "bytem tajemniczym", "rdzeniem osobowym", "bytem nie- 

skońozonym nieskońozonośoią Intensywną", oo sprawia, że Jest "by

tem doskonałym"88 .

Toteż - konkluduje de Lubao - Bóg nie Jest niepoznawalny, 

leoz niepojęty dla ozłowieka. Bóg,będąc sam w sobie najpełniej po

znawalny i  "pełen treśoi", dla naszego umysłu jest niewspółmierny 

/inoommensurable/, niepojęty /insaisissable/, nie do zdobycia 

/imprenable/8^ . Wobeo tego racjonalną miarą Boga może być tylko 

'hegacja wszelkiej miary", albo afirmaoja niewspółmierności. Stąd 

niepoznawalność i  niewypowiedzialność jest - zdaniem de Lubaoa - 

tylko inną nazwą absolutnej transoendencji Boga^0 , a "Nienazwal- 

ny" - najpiękniejszym Jego imieniem^1 .

Trzeba przyznać słuszność de Lubaoowi oo do stwierdzenia fak

tu inteligibilnośoi Boga. Bóg będąc ozystym intelektem jest pozna

walny, ujmowalny Intelektem adekwatnym, którym żadną miarą nie 

może być intelekt ozłowieka.

To ustanawia granioę poznania ludzkiego od strony Boga. Po 

prostu zaohodzi dysproporoja zasadnicza, ugruntowana w naturze 

ludzkiego podmiotu poznająoego i  w naturze Boga. Konsekwenoją te

go faktu jest niepokonalna dla ozłowieka tejemniczość Bcga^2 .

Niemniej jednak charakter tej niewypowiedzialnośoi i tajem

niczości jest pogłębiony wybraną przez de Lubaca drogą poznania 

Boga, a nie tylko dysproporoją przedmiotu i poznająoego podmiotu. 

Wszystkie przytoczone przez de Lubaca określania "struktury" Boga 

mają charakter intuicyjnych metafor, nie są zdeterminowano żadnym 

obiektywnym stanem rzeczy.

Sytuacja jest dość paradoksalna. De Lubac przypisuje bowiem 

człowiekowi możliwość bezpośredniego poznania Boga w oparciu o 

naturalne skierowanie go do "widzenia Boga" oraz pewnego rodzaju

®®"L'Stre «iędetermine» non par pauvrete, mals par surabondance. Non pae un 
Esre^ąul n jffrirait rlen, en soi,de/ saialssabla psroe qu'il aerait aussi 
dllue que 1 Espsoe: maia i Et je mysterieux, la Condenaation supreae, la 
Noyau peraonnel Jnvlolable. fitre infini, mals d'une infinite lntensive, 
qul en falt en menie temps 1 fitre parfait". Tamże, s. 165.

^ " 1 1  se revele t noua oomme DJeu, o'es6-a-dire oomme inoommensurable et 
aommo *Lnsaisis8abl9>> o'est-a-dlre 4imprenables>". Tamże, a. 141.

^ ° ”L'Insifabllite n'est qu' un autre non de la transcendanoe absolu". Tamże,
3 . 144.

■̂1"l/lnnoiamable est le plya beau de tou3 sea noys, oar 11 le plaoe d'enblee 
au-deasus de tout ce qu on pourrait essayer d en dire". Tamże, s. 155.

92Por. S. Th. I ,  13.
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zdolność bezpośredniego uchwycenia Jego obeonośoi. Cały prooes 

poznania Boga posiada charakter intuicyjny i  przebiega w oparciu

o daną człowiekowi ideę i pierwotną afirrr.aeję Boga. W rzeczywis

tości opisany przez de Lubaca proces posiada charakter dość nie

zdeterminowany, co najbardziej wyraźnie okazuje się przy poznaniu 

atrybutów Boga. Postawa poznawcza de LubaCa nie gwarantuje żadnej 

racjonalnej, uzasadnionej wiedzy o strukturze bytu Boskiego.Po

znanie ozy poszukiwanie Boga byłoby raczej intuioyjnym, a nawet 

instynktownym, pędem ku transcendencji niż uzasadnionym racjonal

niej stwierdzeniem jej istnienia, czy poznania jej natury. Intui- 

oja, czucie, działanie okazują się niewystarczającymi narzędziami 

do spreoyzowania jakichkolwiek danych o naturze Boga.Intuicjonizw 

de Lubaoa prowadzi do skrajnego agnostycyzmu w tej dziedzinie.

3. Poszukiwania Boga

Prooes poznania Boga - według de Lubaca - nigdy się nie koń- 

ozy. Bóg nigdy nie należy do dziedziny zupełnie wyjaśnionej i w 

pełni poznanej. Bóg, będąo bytem nieskończonym nie przestaje in

teresować ozłowieka i pobudzać do podejmowania na nowo wysiłków
qi

zmierzająoyoh do poznania Go7' .

Istnieje wprawdzie postęp w poznaniu Boga, ma on jednak swo

isty charakter. W miarę .jak ozłowiek adobywa wiedzę o Bogu okazu

je się On ooraz bardziej n iepojęty^. Toteż prooes poznania Boga 

de Lubao określa często jako "poszukiwanie", które nigdy nie koń- 

ozy się definitywnym ujęciem przedmiotu. Sam fakt poszukiwania 

jest jednak - według de Lubaca - osiągnięciem, Stąd wysuwany przez 

niego postulat nieustannego poszukiwania.

W słowach pełnyoh emoojonalnego wzruszenia opisuje on ten 

niepowtarzalny charakter procesu poznania Boga, który jest zaozy- 

naniem woiąż od nowa, nie będąc Jednak cofaniem się. Bóg nie prze

staje być - według wyrażenia Grzegorza z Nysy - nieustannie "Po

^ "y n e  choae expl^quee oesae de nous intereaser, Aussi Dieu aauj nous in— 
tejessera-t-ll eterneilemenf et toute ohoso an Dieu, per 1 infinitude 
qu elle aoqulert en Lul". fię£lexion sur 1 idee de Dieu, a.

^ " 1 1  y a un progres dans }a gonnaiasanoe de Dieu, mais oe progres, qui ne 
oeriterait pas aon nom s 11 nc nous^apprychait du terme, en un autre 
sens nous en laisse toujours auaai eloigne. A meaure qu 11 aa laiasa at- 
teindre, 1 Infini se fait et ae revćle plus inacoessibłe". Sur lea ohe- 
mina de Dieu, s . 191. \ *
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szukiwany" Poszukiwanie zakłada wysiłek, działanie, które w 

ujęciu de Lubao>a ma charakter nie tylko poznawczy. Jest uwarun

kowane pewnymi dyspozyojami wolitywno-moralnymi^6 .

Postulat poszukiwania Boga jest zasadniczo słuszny.Prooes po

znania Boga może się rozwijać i pogłębiać. Coraz pełniej można 

bowiem poznawać strukturę bytu i pogłębiać rozumienie związku łą

czącego byty stworzone z Bogiem oraz wyciągać coraz to pełniejsze 

konsekwencje z tago faktu.

U de tubaoa poszukiwanie Boga ma charakter wybitnie intui

cyjny, a nie racjonalny i kierowany wyraźną metodą filozoficzną.

Charakter intuicyjny, i  do pewnego stopnia aracjonaljiy, myś

li de Lubaca nie wiąże go z żadną postawą poznawczą raz uznaną i 

konsekwentnie oprpoowywaną. Dlatego tak ozęsto przyjmuje on i a- 

firnuje poglądy autorów reprezentujących najróżnorodniejsze, nie

raz sprzeczne stanowiska, jaśli tylko autorzy ci werbalnie zgadza

ją się z jego pujjktem widzenia czy. z celaci, które chce przez swój 

wykład osiągnąć.

^"Dleu reate toujoura *Le ChercheS, on ne le tvouve qu en le oherohant to- 
ujours" twierdzi de Lubao przytaozająo tekst Grzegorza z Nyssy. De la oon- 
naissanoe de Dleu\ a. 135. "Cuius inventlo est ipaum semper ąuaerere. Non 
enim aliud eat quaerere et aliud invenire sed exquirendi luorum aet ipsum 
ąuaerere". P.G. XLIV 720 C.

^"Le vrai probleme n'est pas de &oheroher Dieuj Le vr probleme eat
de ae mettre dans des diapoaitlona telj.es, qu on puisaj espeęer Łe trou- 
ver sana avolr meme, pour alnal djLre, a Le ohercher. C est d arriver a 
oomprendre que oea dispositlons mejiea ae peuvant venlr que de {Ali. Car 
c eat Lui qul noua oherohe et (jui, a Son heure, ae manifestera a nous".Sur 
las ohsmins de Dieu, a. 195.
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Z A K O Ń C Z E N I E

Przeprowadzone w toku pracy dociekania ujawniły głóv.n& zało

żenia i koncepcje, które stanowią filozoficzne podstawy teorii po

znania Boga w ujęciu Henri da Lubaca. Można je streścić w ldl.ru 

punktach!

1 . '8 dziedzinie o n t o l o g i c z n e j  de Lubac zakła

da domyślnie dualistyczną koncepcję osoby ludzkiej.Człowiek - je

go zdaniem - to przede wszystkim duch, dla którego połączenio z 

ciałem stenowi czynnik negatywny. Do natury lud2kiej /ducha/ nala- 

ży bntyczne i poznawcze skierowanie ku "widzeniu Boga", tzn. prre- 

znaczenie do osobowego z Nim spotkania. Człowiek z natury przy

porządkowany celowi nadprzyrodzonemu /porządek teologa ln y /.Posia

da również naturalne zdolności ujęcia obecności Boga w duszy,któ

ra jest obrazom Boga oraz w rzeczach materialnych, stanowiących 

Jego znaki. Dokonuje się to dzięki specjalnym władzom poznawczym, 

skierowanym wprost do Boga. De Lubac określa je jako habitude do 

Dieu", "faculte du divin“ oraz jako siłę transcendencji i  dynamizm 

ducha._Podstawowym założeniem implikowanym w omawianej teorii jest 

więc egzemplaryzm w koncepcji całej rzeczywistości.Zagadnienie po

znania Boga de Lubac ustawia zatem w płaszczyźnie wyraźnie treś

ciowej, akcentując pokrewieństwo człowieka z Bogiem oraz specjalne 

uzdolnienia poznawcze n dziedzinie poznania Boga.

2 . W dziedzinie e p i s t e m o l o g i ć z n e j  de Lu

bac przypisuje człowiekowi zdolność spontanicznego, w pewnej mie

rze bezpośredniego, intuicyjnego odkrycia obecności Boga w duszy,
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która jest Jego obrazem. Wiąże się z tym priorytet' po zna wczy idei 

i afirmacji Boga w stosunku do wszelkiej aktywności ludzkiej* Po

szczególne etapy procesu poznania Boga dokonują się w oparciu o 

tkwiącą w człowieku ideę i afirmację pierwotną oraz siłę transcen- 

dencji. Argumentacja naukowa, racjonalna, filozoficzna stanowi je

dynie pomocnicze narzędzie dla uwyraźnienia obecności Boga w du

szy.

Dualizm w ontycznej strukturze człowieka przejawia się rów

nież w poglądach teoriopoznawczych de Lubaca: brak funkcjonalnej 

zależności między aktywnością intelektu i rozumu,czyli między wła

dzą intuicyjną a dyskursywną,oraz między poznaniem świata ducho

wego i materialnego; pozaempiryczne pochodzenie idei Boga jest te

go najlepszym dowodem. Punktem najbardziej interesującym, a jedno

cześnie najtrudniejszym do ustalenia, jest określenie charakteru 

tej nieempiryczności. Stanowisko de Lubaca oscyluje bowiem między 

aprioryzmem, ontologizmem i fideizmem. Ostatecznie kwestię afirma

cji Boga zdaje się przenosić z płaszczyzny ściśle poznawczej na te

ren praktyczny, życiowy. 0 konieczności afirmacji Boga rozstrzyga 

odpowiednie działanie i  "logika życia". Głoszony przez de Lubaca 

symbolizm i  intuicjonizm posiadają charakter wyraźnie irracjonal

ny.

3 . Od strony m e t o d o l o g i c z n e j  teoria de Lu

baca miesza rozmaite typy aktywności poznawczej. Jest to uwarunko

wane swoistym duchem syntezy, dążeniem do ujęcia wszechstronnego, 

a przede wszystkim chęcią zniesienia przedziału między wiedzą na

turalną i nadprzyrodzoną, filozofią i teologią, a nawet - pozna

niem i działaniem. ,

4 . H i s t o r y c z n e  uwarunkowania teorii de Lubaoa są 

wielostronne. Posiada ona związki - jak na to wskazują cytowane 

przez niego teksty - prawie z całą tradycją filozoficzną,a ściślej 

mówiąc,z całą myślą chrzęścijańską,a nawet pozachrześci jańską/Dud- 

dyzm/.Faktycznie ujęcie de Lubaca jest najbardziej zbliżone do pos^ 

tawy Ojców Kościoła z ich łączeniem wiedzy i  wiary,duchem mistyoyzau, 

platońską koncepcją człowieka, brakiem adekwatnie uprawomocnionej 

teorii poznsnia dla proponowanych wizji rzeczywistości. De Lubao 

dziedziczy tego "ducha". Zbliżony jest także do wszelkich ujęć, 

rozpoczynających filozofowanie od analizy doświadczenia wewnętrz

nego, refleksji nad danymi świadomości. Najogólniej rzecz biorąc,
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jego teorię można by umieścić w nurcie platońsko-augustyńsko-kar- 

tezjańskim. Związki z tomizmem, mimo innego zdania samego autora, 

są całkowicie zewnętrzne wobec jego ametafizykalnej - w grancie 

rzeczy - postawy. Powiązania z filozofią współczesną są selektyw

ne,ale wyraźne. Podziela z nią antropologiczny punkt wyjścia, chęć 

zniesienia dystansu między podmiotem a przedmiotem, brak zaufania 

do rozumu w dziedzinie poznawalności Boga,niechęć do oddzielania ro

zważań teoretycznych od działania. Można by mówić o zbieżności 

między postawą poznawczą de Lubac8 a egzystencjalizmem,bergsoniz- 

mem, blondelizmem, filozofią refleksyjną w obu jej wariantach.Do

tyczy to jednak raczej pewnych akcentów w ogólnej postawie niż 

szczegółowych rozwiązań.

Biorąc powyższe pod uwagę nasuwa się postawione na początku 

pracy pytanie, czy filozoficzne podstawy teorii de Lubaca są ade

kwatne dla racjonalnego poznania istnienia i natury Boga?

Przeprowadzona w pracy analiza i  ocena, zarówno sposobu sta

wiania problemu poznania Boga jak i sposobu jego rozwiązania, po

dyktowana zasadą jednolitości i adekwatności metody poznania w 

stosunku do jego przedmiotu i celu, uprawnia ćo dania odpowiedzi 

negatywnej. Sama koncepcja natury skierowanej w sposób konieczny 

do porządku nadprzyrodzonego i egzemplaryzm^Jałsp^zasada wyjaśni^- 

nia r zeczjLWĄJi-tości t n ie są wsstarczającą powstaną dla racjonglnego 

stwierdzenia, że igtn ieje  Bóg. Kie ma tu bowiem miejsca na rozwią

zanie problemu egzystencjalnego bez popadnięcia w panteizm albo 

przyjęcia uprzedniej wiedzy o Bogu /fideizm /.

Taki stan rzeczy nie jest spowodowany brakiem ostatecznego 

wykończenia teorii de Lubaca albo jej nachyleniem praktycznym.Spo

sób postawienia problemu Boga jest taki, iż wyklucza możność au

tonomicznego i racjonalnie uprawomocnionego rozwiązania kwestii 

istnienia Boga. De Lubac wyraźnie łączy płaszczyznysapologetyczną, 

teologiczną i  filozoficzną. Intuicje i perspektywy teologiczne 

przenosi na plan intelektualnych poszukiwań filozoficznych. Obac— 

ność_Boga przez _łasjpg,_ ktpra według chrystianizmUj, jest jm podstaw 

działania zbawczego, de Lubac JtraJJrilię.ja ko natura Iną obecność po

znawczą, dzięki której człowiekowi jest dane to, co chce odkryć 

/"N ie szukałbyś mnie, gdybyś mnie nie znalazł"/. Dowód istnienia 

Boga w takim ujęciu sprowadza się do głębszego uświadomienia czło

wiekowi tego, o czym on już"wie, co^^je^t pTiirtrt^^yj^cTa jego za-
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biegów poznawczych. Przyjmując ten styl opisu procesu poznania Bo

ga, a nawet argumentacji, de Lubac nie posiada możliwości przej

ścia z tej drogi, którą można określić jako treściową, do egzys

tencjalnej argumentacji za istnieniem Boga, polegającej rfa wykry

ciu w drodze analizy i interpretacji obecności ®oga- w danej nam 

rzeczywistości. Toteż de Lubao ostęteoznie rezygnuje ^ .filo zo fii, 

pozostając na terenie teologii. Toj co określa juko "teologia na

turalna" jest tylko pewnym sposobem filozofowania w perspektywach

i granicach wyznaczonych jednak przez teologię i w oparciu o d'6ne 

objawienia.

Wydaje się, że gdyby możliwości, które de Lubac przypisuje 

człowiekowi w kwestii poznania Boga i  określa jako naturalne /in 

tuicyjne 'ujęcie obecności Boga/, były realne, ateizm byłby niemcć- 

' liwy. Fakt istnienia ateizmu, a więc możliwość zanegowania istnie

nia Boga, jest dodatkowym argumentem pStnierdzającym pośredni cha

rakter poznania Boga, nawet gdy chodzi o jego etapy najbardziej sa

morzutne i pierwotne. Pewność spontanioznaj czyli afirmacja Boga 

dostępna człowiekowi y doświ» i ł i B m i r f . jest zawrze 

wynikiem .jakiegoś rozumowania, choćby ono było tak szybkie^ nie 

oddziela jące kroków myśl owy o hr_ina  turalne» ż-e robi wrażenie—  u.lg- 

cia bezpośredniego. Refleksja krytycnoa pozwala jednak odkryć tam 

proces dyskursywny.

Zanegowanie Boga /ateizm/ jest możliwe właśnie dlatego,że a- 

firmacje Boga, nawet w swych najbardziej spontanicznych formach, 

implikuje zawsze rozumowanie, które zawiera element konstrukcyjny

i myślowe przechodzenie, do których może wkraść się błąd.

Analizę teorii de Lubaca pozwala zauważyć w niej wewnętrzne, 

zasadnicze niekonsekwencje. Z jednej strony przypisuje się czło

wiekowi w dziedzinie poznania Boga wielkie aspiracje i wielkie mo

żliwości, mówiąc o ontycznym i poznawczym skierowaniu ku "widze

niu Boga” , o uprzedniości idei i afirmaoji Boga w stosunku do wsze

lkiego innego poznania, a z drugiej właściwie rezygnuje 

się z możliwości autonomicznej wiedzy w tej dziedzinie, z możliwo

ści racjonalnego rozstrzygnięcia pytania "en Deus s it ". Jest to 

konsekwencja wyboru drogi. De Lubac wybrał teką, która implicite 

zakłada, że nie ma racjonalnych, filozoficznych podstaw do posta

wienia pytania o istnienie Boga i do rozwiązania tego egzystenęja- 

lnego problemu oraz do poznania atrybutów, zasadnie odnoszonych 

do natury Boga.
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Wnioski, jakie nasuwają się w stosunku do teorii de LuDaca, 

mogą w dużej mierze być odniesione do całej koncepcji tzw. reli

gijnego poznania Boga. Przyjmuje się w niej, że możliwy jest spo-i 

sób poznawania Boga w perspektywie wyznaczonej danymi religijnymi, 

zwykle danymi objawienia. Mogą to być opisy, analizy i dociekania, i 

bardzo zresztą interesujące, które ukazują przebieg procesu po

szukiwania i dążenia "ja "  ludzkiego do transcendentnego ' ^ " .R o z 

grywają .się jednak w płaszczyźnie treściowej i nie stanowią tere

nu rozwiązań d?.a pytań egzystencjalnych. Opierając sie c y a ,  r.in 

można Rozstrzygnąć, czy Bóg jest istniejącą rzeczywistością, czy 

tylko tworem intelektu człowieka lub ludzkich pragnień. Nie znaczy 

to, że koncepcja religijnego poznania Boga nie pełni pomocniczej 

funkc.li poznawczej c w  praktycznej Chodzi tylko o uświadomienie 

różnicy, jaka istnieje między tego rodzaju opisem poszukiwania Bo

ga, które dokonuje się w życiu religijnym, a racjonalnym rozstrzy

gnięciem problemu dotyczącego istnienia Boga. Poznanie religijne

i  poznanie filozoficzne /w sensie klasycznym/ nie są więc konku

rencyjne. Dla określenia ich odrębności nasuwają się tu słowa GS.1- 

sona, którymi scharakteryzował teorio poznania Boga s formułowane 

przez myślicieli poprzedzających Tomasza z Akwinu i teorię tego o- 

statniego. Wszyscy poprzednicy Tomasza prezentowali sposoby pozna

wania Boga, a tylko Akwinata wskazał drogę rozstrzygnięcia proble

mu istnienia Boga /udowodniłj że Bóg istn ieje /. Rozróżnienie to 

można by odnieść do koncepcji religijnego poznania Boge oraz do ł- 

firmacji Boga, która jest wynikiem poznania ściśle filozoficznego.

Przedstawione w niniejszej monografii analizy być może nie 

okażą się ciekawe i ważne dla ludzi wierzących. Nie będą może rów

nież pomocne w praktycznych trudnościach religijnych. Bóg rzeczy

wiście dysponuje niezliczonymi drogami dotarcia do człowieka, nie 

licząc się z zasadami dyktowanymi przez wymagającą metodologię. 

Wydają się jednak posiadać znaczenie dla formułowania światopoglą

du chrześcijańskiego, dla samej teologii, a szczególnie dla umoż

liwienia prowadzenia dialogu z tymi, którzy odrzucają religijną 

afirmację Boga i dla których teologia nie jest dostępnym terenem 

dyskusji. Zamykanie chrześcijańskiego poglądu na świat w kwestii 

poznania istnienia Boga w granicach argumentacji ostatecznie cze

rpanej z objawienia - byłoby pozbawieniem go wszechstronnych, na

turalnych podstaw, o które teoretycy światopoglądu chrześcijańs

kiego zwykle troskliwie zabiegali.
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Niewątpliwie można jednak do teorii de Lubaca podejść inaczej, 

stosując inne, niż tu przyjęte, lsryteria oceny. Istnieją przecież 

różne postawy poznawcze i istnieje nieskończenie wiele dróg prowa

dzących do poznania Boga czy sposobów przekonania kogoś o Jego 

istnieniu. Wielu osobom może odpowiadać taki typ ujęoia problemu 

poznania Boga, jaki zastosował de Lubac. Jeśli ktoś uważa, że łą

czenie aspektów i płaszczyzn w dziedzinie poznania Boga jest us

prawiedliwione subiektywną skutecznością praktyczną, nie tylko i- 

naczej może ocenić teorię de Lubaca, ale będzie nawet uważał ją za 

postęp w stosunku do ujęć przestrzegających metodologicznej czys

tości procesu pbznania i jego obiektywnej wartoścj.. O jednym tyl

ko trzeba zawsze pomiętać: łączenie płaszczyzn, zwłaszcza łączenie 

poznania naturalnego c poznaniem przez wiarę, w konsekwencji od

biera rozwiązaniu problemu Boga niezależność od postawy religij

nej i ogólną ważność raojonalności uzasadnienia.
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R E S U M E

Ł‘ ouvrage oontient 1'analyse et l'appraciation da la thloria de la 

crcmaissance de I>ieu, propoale par le remarquabla penaeur chretien ao- 

fcual, Hanri de Lubac.

Dang l*avant-propos sont exposeea les principales tendances actu- 

ellea da la philosophie de Dieu. On examine les caracterea principoux 

de la philosophie contemporaine, le parti pria dlfavorable a l'endroit 

Se aolutions rationnelles dans le domaine de la cognoscibilitl de Dieu, 

la preferenoe donnie souvant auz solutiona extra-rationnelles, le pro- 

bleme de la genese de l'idea de Dieu. On a porte une attention specia- 

le sur 1'opinion des partisans de l*affirmation de Dieu anterieure a 

toute aotivite cognitive de 1 ' homine /  J . Marechal e t o . . . /  et sur l*in- 

tlret porte aux preuves ontologiques; on en a signale les diverses ver- 

sions actuelles; enfin se trouve presentee la conception dite oonnaia- 

sance religieuse de Dieu.

Eenri de Lubao.est un autaur dans la pensie duquel convergent tou- 

tes les tendances et les problemes signales plus haut. C#est pourquoi 

d'ailleurs sa thlorie a fait l^ohjet d'une analyse detaillee, dcnt les 

resultats paraissent rejoindre nombre de solutions oourantes actuelles.

Apres l'expose des caract!ristiques glneralas de la doctrine de 

de Lubac /tendances fondamentales, problemes principaux,caractere des 

travaux consacres a la connaissance de Dieu/ on a fait une anaiyse dl- 

tsillee du point de vue de de Lubac ąuant aux sources de la connaissan

ce oe Dieu /Chapitre I-er/, au proces>sus de la connaissance/Chspitre 

I l e /  a la naturę de la connaissance /chapitre lila /a in s i  qu' a ses 

limites /chapitre IVe/. Ceci met en lumiere le principe de base ainsi 

que les conceptiona qui oonatituent le tondement philosophiąue de la 

cbeorie de la connaissance en ce qui concerne l'existance et la natura 

da Dieu selon de Lubac. Cn. peut las rlsumar en quelques poicts:
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1. Dana le dcmaine o n t o l o g i ą u e ,  il suppose une conce- 

ption ćualiste de la personne humaine. i/homiae - salon de Lubac - ast 

a vant tout esprit, pour lequel 1'union avec le corps constitue un a la

ment cegatif. I I  appartient a la natura humaine /e s p r it / d'etre orien- 

tee ontiquement et aognitivement vers la "vision de Dieu",c*est-fl-dire 

destinee a une rencontre personnelle avec Lui.

Da par sa natura, l'homme est dono ordonne a une lin surnaturelle 

/ordre thaologalj . I I  possede aga lament uns capaćite naturelle a per- 

cevoir la presence de Dieu en son ame, qui est 1 'image de Dieu, ainsi 

que dans les objęta materiale qui en aont les signes. I I  accomplit ce- 

ci grace a des facultes de connaissance particulieres, directement or- 

ientees sur Dieu. De Lubac les indique comme habitude de Dieu, faculti 

de divin, force transcendantale et dynamique de l'eaprit. Le principe 

fondemental implique dans le tbeorie en quastion est dane l'exemplari- 

sme dans la conception de tout le reel.

Le probleme de la connaissance de Dieu de de Lubac se rangę done 

nettement aa plan de l'essence, accentuant la parente de l'homme avec 

Dieu ainsi que ses capaoites particulieres dans le domaina de la con

naissance de Dieu.

2 . Dans le domaine e p i s t e m o l o g i ą u e ,  de Lubac at- 

tribue a 1 *homme une capaoite spontanee, dans une certaine mesure di- 

recte, une decouverte intuitive de la presence de Dieu dans l'ame, qui 

en est 1 'image. A ceci est. lie la priorite de la connaissance de l ‘idee 

et de 1 'affirmation de Dieu par rapport I toute activite humaine.

Les differentes etapes du proceasus de la connaissance de Dieu ae 

realisent en se bssant sur l'idee et 1 'affirmation premier* existan- 

tes dans l'bomme, ainai que sur la force transcendantale.' L*argumenta- 

tion saientifique, ra ti ornie Ile et philosophique ne constituent que des 

instruments auxiliaires pour expliciter la presence de Dieu dans l'ame

Le dualisme de la atruoture ontologique de l'homme se manifeste < 

egalement dans le point de vue de de Lubac sur la tbeorie de la connais- 

sancei absence d'une dependanoe fonctionnelle entre l'activite de l'in- 

tellect et de la raison, c'est-a-dire entre les fonctions intuitive et 

discursive, ainsi qu'entre la connaissance du monde spirituel et mater

iał; l'origine non-empirique de l'idee de Dieu en est la meilleure pre- 

uve.

Le point le plus interessant et en meme tempa le plus difficile 

a etablir c'est la definition du oaraotere de ce non-empirisme. La po- 

sition de de Lubao oscille donc entre 1 'a priori sine, 1 ontologisme et le 

fid£isme. Bn definitive, la question de l'affirmation de Dieu semble se 

transporter du plan de la stricte connaissance au plan pratique de la, 

vie.
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La neęessite de 1 affirmation de Dieu est resolue par la "logiąue 

de la vie" et 1 activite correspondante. Le symbolisme et l^intuition- 

nisme prónes par de Lubac possedent un caractere nettement irraticnneL

3 . Du point de vue m e t h o d o l o g i ą u e ,  la theorie de 

de Lubac mele differents types d*activite cognitiye. Ceci est condition- 

ne par un esprit personnel de synthese, une tendance auz conceptions 

universelles, et par dessus tout, par le desir d'abolir la distance en- 

tre science naturelle et surneturelle, philosophie et theologie.et ma

rne entre connaissance et action.

4 . Les conditionnements h i s t o r i q u e s  de la theorie de 

de Lubac sont divers. I I  possede des liens - comme l*indiquent les tex- 

tes cites par lui - avec presgue toute la tradition philosophiąue - et 

a strictement parler, avec toute la pensie chrltienne et meme non cbre- 

tienne j  boudhisme j. De fait, la conception de de Lubac est la plus pro- 

che de l'attitude des Peres de l łEglise,- de leur maniera de lier scien

ce et-foi, esprit mystique, conception platonicienne'de l'honmie avec 

l'absence d'une theorie de la connaissance adequate pour la vision de 

la realite qu'ils proposent.

De Lubac hlrite de cet "esprit". I I  est egaleaent proche de toute 

conception comiaenęant a philosopber a partir de l ,experience interieu- 

re, reflaxions sur les donnees de la conscience. Sn prenant les choses 

dans leur sens le plus geheral, on pourrait placer sa theorie dans le 

c ourant pla t onioo-augustino-carte sien.

Les liens avec le thomisme - malgre l'avis de l'auteur lui-name 

-sont completement 8xterieurs, etant donn! son attitude, aomme toute, 

ametaphysique.

Le relation a la philosophie moderne est selectiye mais nette. II 

partage avec elle le point de depart anthropologiąue, le desir de sup- 

primer la distance entre le sujet et 1'objet, le manque de confiance 

dans la raison, dans le domaine de la connaissance de Dieu, l'aversion 

a separer les reflezions theoriques de l'action. On pourrait parler de 

oonvergence entre la position de connaissance de de Lub8c et l'existen- 

tialisme, le bergsonnisme, le blondelisme, la philosophie reflexive dans 

ses daux yariantes. Cependant, il  s'agit plutót de certains accents 

dans une attitude generale, que de solutions concretes.

Prenant en consideration ce qui precede, on peut se demander au 

de but de ce trayail, si le fondement philosophique de la theorie de de 

Lubac est adequate pour une connaissance rationnelle de l'existence et 

de la naturę dc Dieu?

. L*analyse et i'appreciation resultant du present trayail, ainsi 

que la faęon de presenter le probleme de la connaissance de Dieu et le 

moyen de le resoudre, le principe donnę de l'unite et l'adequation de
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la methode de connaissanoe qusnt s son objjet et 8 38 £int autorisent 8 

doaner une reponse nag8tive.

La seule conception da la naturę dirigee d'une maniera necessaire 

vers l'ordre surnaturel, et l'exemplarisme comme prinoipe d'esplication

da la realite ne sont pas une ba3e suffisante pour affirmer rationnel- 

lemant l'existence de Dieu. I I  n'y a oependsnt pas place pour une so- 

lution au probleme de l^eziatence sans tomber dans le pantheisme ou ac- 

cepter une soience preconęue de Dieu/fidlism e/. Un tel etat de ohosea 

n'est pas cause par une sbsance de theorie da la fin ultimę ou de son 

pencbant pretique. La maniere de presenter le probleme de Dieu est tel

le qu'elle exclut la possibilite de solutionnes la ąuestion de 1'ezis- 

tence da Dieu da faęon autonome, retionnelle et sutorisee.

De Lubac unit nattement les plans: apologetique, theologiąue et 

philosopbiąue. Les intuitioi/s et les perspectives theologiques sont 

transportees sur un plan de recherche intellectuelle et philosophique. 

La presence de Dieu par la grice, qui selon ie christianisme, est a la 

base de l'activite salvatrioe, est traitee psr de Lubac comme une pre- 

senoa naturelle de connai338nce, grace a laąuelle il  est donnę a 1'hcrn- 

me ce qu'il veut decouyrir/lu ne me chercherais pas si tu ne m'avais 

da ja trouve / .  La preuve de 1 ‘e^i.stence de Dieu dans une telle concep

tion conduit l'homme a une conscience plus profonde de ce qu'il sait 

deja, et qui est le point de dapart de sa recherche de connaissanoe.

En acceptant ce style de description du processus de connaissanoe 

de Dieu, et meme cette argumentstion, de Lubao n*a pas la possibilite '  

de passer de cetta voie, qu'on paut definir comme essentielle, a une 

argumentation existentielle de l'ezistence de Dieu, consistant a decou- 

vrir par la voia de l*analjse et de l'intarpretstion, la presence de 

Dieu dans la realite qui nous est donnie. Jussi, de Lubac renonce-t-il 

finalement a le philosophie et rsste sur le plan theologique. Ce qu*il 

designe comme "theologie naturelle" est simplement une certaine manie

rę de philosopher dans les limites et les perspectives indiquśes tou- 

tefois par la theologie et basee sur le donnę de la Revelation.

I I  ssmble que si les possibilites que de Lubac attribue a l'homme 

dans la question da ia connaissanoe de Dieu et qu'il presente comme na- 

turelles /conception intuitive de la presence de Dieu/etaient reelles, 

l'atheisme serait impossible. Le fait da l'existence de .l'atheisme et 

donc la possibilite de nier l"existenca de Dieu, est un argument sup- 

plementaire attestant le oaractere mediat de la connaissance de Dieu, 

meme lorsqu'il s'agit du stade le plus spontane et le plus primitif.La 

certitude spontanee, c'est-a-dire l'sffirmation de Dieu accessible a 

l'homme par l'experience pre-scienti£ique, est toujours le resultat d' 

un certain 2?aisonnament, ne saparant pas les demarches mentale et natu

relle - si rapide qu*il produit l*impression d*un concept immediat. La
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reflexion critiąue permat cependant de decouvrir le un processus dis- 

cursif.

La negation de Dieu /atheisme/ est justement possible parce que

1 affirmation de Dieu, meme dans ses formes les plus spontanees,impli- 

que toujours un raisonnement qui comporte un element constructif et une 

demarcbe mentele dans laquelle peut s*introduire 1'errour,

L'analyse de le theorie de de Lubac permat de remarquer an celle 

-ci une inoonsequence interne, fcmdamentale.

D une part - il  sttribue a 1 'homme dans le domaine de le connais- 

sance de Dieu, de grandes espirations et de grandes possibilites, par- 

lant d'une tendance ontologiąue, connaissante a le ”vision dc Dieu", 

d'une idee prealabla óe l*afiirmafcion de Dieu par rapport a toute3 les 

autres activites bumaines, - d'eutre part, a vrai dire, il  ranonce a 

la possibilite d une ściance autonome dans oe domaine, a la possibilite 

d'une solution rationnelle a la questioq "an Deus sit".

C'ast la canseąuence des voi«s cboisies. De Lubac a cboiai celle 

qui implicitement etablit qu 'il n'y a pas de fondemeno rationnal, pbi- 

losopbique, a la question posee de l'exist3nce de Dieu, et a la solu

tion de ce probleme existentiel, ainsi qu'a la cannaissance des attri- 

buts se rapprtant en principe a la naturę de Dieu.

Les conclusions qui se presentent a 1 "esprit quant a la tbeorie 

de de Lubao, peUTent dans une large mesure et;re appliąuees a toute coi»- 

ception dite de la connaissanca religieuse de Dieu. On y accepte la pos

sibilite d'un moyen de connaitre Dieu dans le perspective tracae par 

le donnę religieux, le simple donnę de la revelation. Ce peuvent etre 

des desoriptions, analyses, investigations, du reste fort interessan- 

tes, qui montrent le deroulement du processus de recherche et l'avancae 

du "moi" humain vers le "Toi" transcendant. Hlles se pessent cependant 

sur le plan essantiel et ne constituent pas un terrain de solution aux 

ąuestions existentielles. Sn se basant sur elles, il est impossible 

d'en deduire si Dieu est une realite existante ou seulement una crea- 

tion ds 1 iutellect de 1'bomme ou de ses desirs hunains. Cela ne signi- 

fie pas que le concept religieux de la connaissance de Dieu ne remplis- 

se pas une fonction subsidiaire ou pratique. I I  s'agit seulement de 

prendre conscience de la difference qui existe entre ce genre de des- 

cription de la recberche de Dieu, qui s'accomplit dans la vie spiiituel- 

le, et la solution ratiounella du probleme concernant l'existence de 

Dieu,

La connaissance religieuse et la connaissance philosophique /au 

sens classique//  ne sont donc pas concurrentielles. Pour souligner leur 

diversite, les paroles de Gilson s'imposent, par lesquelles il a carac- 

terise la theorie de la connaissEnoe de Dieu formulee par les penseurs 

anterieurs a St Thomas ć'Aquin, et la theorie de ce dernier. Tous les
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pradecasseurs de Thomas presentant des moyens de connaitre Dieu - lui 

seul indiąue la voie vars la solution du probleme de l'ezistence de 

Dieu / i l  a prouve que Dieu existe/.

On peut transposer cette differanoe a la conception d*une oonnaia- 

sance relizieusa de Dieu et a l^affirnation de Dieu, resultat d*uos ocn- 

naissance purement philosophique.

I I  se peut qua lec analysas exposees dans la presente monographie 

ne soient pas interessantes et importsntes pour. les croyanta. Elles 

ne pourront pas son plus aider a la solution de difficultes spirituel- 

les.

Sn effet, Dieu dispose de Toies innombrsbles pour toucher l'hom- 

me, sans tenir compte des principes dictes par une methodologie exige- 

ante. I I  semble cependant qu'elles possedent de l*importance pour ex- 

primer le point de vue chretien sur le monde, pour la theologie elle- 

-meme, et surtout pour tendra possible le dialogue avec oaux,qui rejet- 

tent 1'aifirmation religieuse de Dieu et pour lesquels la theologie 

n'est pas un terrain de discussion accessible.

Enfermer le point de vue chretien sur le monde dans la question 

de la connaissance de l'existence de Dieu, dans les limites de l*argu- 

mentation puisee en de£initive dans la revelation, serait le priver 

des bases naturelles et universelles que les theoriciens.de la pensee 

chretienne sur le monde, cherchent a etablir aveo soin.

Sans aucun doute, on peut aborder la theorie de de Lubac en adop- 

tant d'autres criteres de valeur que ceux ici utilises. Car il  existe 

differentes sortes ue connaissance, et d"innombrables Toies conduisant 

a la connaissance de Dieu - ou de moyens de persuader quelqu*un de aon 

axistence..

La manierę de prendre le probleme de la connaissance de Dieu,tel

le que l'a fait de Lubac peut convenir a de nombreuses personnes.

Si l'on considere que l'union des aspects et des plans dans le do- 

maine de la. connaissance de Dieu est juatifiee par une efficacite sub- 

jective et pratique, non seulement on pourra apprecier la theorie de 

de Lubac, mais encore on la conaiderers comme un progres par rapport a 

la conception qui respecte la purete methodologique du processus de la 

connaissance et de sa valeur objeotive.

I I  faut seulement se souvenir dJuce ohose: lier les plans,surtout 

caux de la connaissance naturelle et ceux de la connaissance par la 

foi.C'est - en ccosequeme - enlever a la soJution du probleme de Dieu 1' 

independance a 1'egard de l “attitude religieuse et 1'importance gene

rale des motivations rationnelles.
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